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Thông Lệ Tốt Nhất Về Sử Dụng Vũ Lực 
Trong Sự Việc Quản Lý Đám Đông
Sử dụng vũ lực trong bối cảnh quản lý đám đông gây ra một số lo ngại đặc thù đối với những tình huống không 
được đề cập đến trong chính sách sử dụng vũ lực tiêu chuẩn.  Các quy định mẫu sau đây dự kiến sẽ được đưa 
vào các chính sách rộng hơn về quản lý đám đông của cơ quan thực thi pháp luật.     

(1)	 Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc biểu tình ôn hòa và rối loạn dân sự 
là tạo thuận lợi cho quyền tự do biểu đạt và tự do hội họp, giảm thiểu bạo lực và giải quyết xung đột. 
Cần tuân thủ các hạn chế và giới hạn sau đây trong việc sử dụng vũ lực trong các cuộc biểu tình ôn hòa 
và rối loạn dân sự. Nếu không, chính sách Sử Dụng Vũ Lực sẽ được áp dụng.

(2)	 Bất hợp pháp:

Một tình huống tụ tập được coi là phản đối hoặc biểu tình ôn hòa khi những người tham gia thực hiện 
quyền tự do ngôn luận của họ một cách hợp pháp.  Trong những trường hợp này, sĩ quan cảnh sát có 
thể không phản ứng, hoặc nếu có phản ứng, thì phản ứng đó phải nhằm mục đích hướng dẫn sự kiện 
mà không cần sử dụng vũ lực.

Bất cứ khi nào hoạt động bất hợp pháp nhỏ lẻ bởi các cá nhân hoặc nhóm nhỏ trong một cuộc hội 
họp ôn hòa khác có thể được giải quyết thông qua hành động thực thi mục tiêu, sĩ quan cảnh sát phải 
ứng phó bằng các chiến thuật can thiệp vào đám đông để can thiệp, loại bỏ những người vi phạm 
pháp luật để cuộc hội họp ôn hòa có thể diễn ra. Chiến thuật can thiệp vào đám đông là những hành 
động được thiết kế để tạo điều kiện tiếp tục thực hiện các quyền hiến định bằng cách cô lập và bắt giữ 
những người vi phạm pháp luật trong một cuộc hội họp hợp pháp. 

Khi hành vi hoặc hành động trong đám đông tạo ra nguy cơ gây thương tích đáng kể cho bất kỳ người 
nào hoặc thiệt hại đáng kể cho tài sản, cơ quan thực thi pháp luật có thể tuyên bố cuộc hội họp đó là 
bất hợp pháp và ban hành lệnh giải tán chính thức.  

Tuyên bố một cuộc biểu tình là hội họp bất hợp pháp hoặc “bạo loạn” không ảnh hưởng đến yêu cầu 
rằng mỗi lần sử dụng vũ lực đều phải vì lý do cần thiết và vì mục đích hợp pháp.

(3)	 Sử Dụng Vũ Lực:

Có thể sử dụng vũ lực đối với các cá nhân cụ thể trong đám đông vì các mục đích hợp pháp phù hợp 
với chính sách Sử Dụng Vũ Lực và các hạn chế được nêu dưới đây. Sĩ quan cảnh sát sẽ sử dụng tất cả 
những gì đang có và các chiến thuật giảm leo thang thích hợp trong các trường hợp khi có thể nhằm 
giảm bớt hoặc loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng vũ lực. Sĩ quan cảnh sát sẽ sử dụng ít vũ lực nhất có thể 
và chỉ ở mức cần thiết để đối phó với hành động kháng cự trong các tình huống và sẽ chấm dứt việc sử 
dụng vũ lực khi vũ lực không còn cần thiết.  (RCW 10.120.020). 

Dưới đây là các hạn chế áp dụng cho việc sử dụng một số loại vũ lực trong đám đông. 

(a)	 Không tuân thủ thụ động

Trong các tình huống mà các cá nhân đang thực hiện hành vi trái pháp luật với hành động không tuân 
thủ thụ động (ví dụ: ngồi hoặc nằm), người giám sát sự việc sẽ cố gắng giao tiếp với những cá nhân 
này để đạt được giải pháp ôn hòa. Nếu cần, sĩ quan cảnh sát có thể sử dụng các kỹ thuật điều hướng 
chuyển động (ví dụ: nâng, vác).  Không được sử dụng các chiến thuật có khả năng gây đau đớn.
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(b)	 Dùi cui

(i)	 Sĩ quan cảnh sát không được sử dụng dùi cui để xô đẩy đám đông trước khi có lệnh giải 
tán, và có đủ thời gian hợp lý để tuân thủ các lệnh đó. Quy định này không áp dụng đối 
với sĩ quan cảnh sát sử dụng dùi cui để đối phó với mối đe dọa tấn công sắp xảy ra từ 
một người cụ thể.  

(ii)	 Sĩ quan cảnh sát đang cố gắng di chuyển đám đông hoặc các cá nhân không được sử 
dụng dùi cui để đẩy người mà rõ ràng đang không thể lùi lại vì những lý do nằm ngoài 
tầm kiểm soát của họ (ví dụ: đám đông xô đẩy, khuyết tật thể chất, trở ngại thể chất, 
v.v.).  

(iii)	 Sĩ quan cảnh sát phải có sự thận trọng hợp lý để tránh va đập vào đầu, cổ, cổ họng 
hoặc cột sống của bất kỳ người nào khi sử dụng kỹ thuật dùi cui để quản lý đám đông.

(c)	 Projectile Impact Weapons (PIW)

(i)	 Projectile Impact Weapons (PIW, Vũ Khí Tác Động Bắn Đạn) là vũ khí ít sát thương, bắn 
ra các loại đạn, chẳng hạn như đạn bọt biển kích thước 40 mm, đạn hạt tiêu hoặc loại 
đạn tương tự, bi nổ hoặc túi đậu được thiết kế để tạm thời làm một người mất đi khả 
năng thông thường.

(ii)	 Nghiêm cấm sử dụng PIW để chống lại các nhóm người. Quy định này không nhằm 
mục đích cấm sĩ quan cảnh sát sử dụng PIW trong các tình huống kiểm soát đám đông 
đối với một cá nhân cụ thể đang đe dọa sắp tấn công bất kỳ người nào. Tuy nhiên, sĩ 
quan cảnh sát phải cân nhắc cẩn trọng về những rủi ro đối với người ngoài cuộc và tính 
khả thi của việc sử dụng các kỹ thuật vũ lực khác.  Việc sử dụng này phải tuân thủ chính 
sách Sử Dụng Vũ Lực.

(d)	 Các loại đạn ít sát thương khác

(i)	 Không được sử dụng các thiết bị đánh lạc hướng bằng đèn chớp gây ồn, hoặc “đèn 
nháy” và các thiết bị dạng lựu đạn cho mục đích quản lý đám đông, trừ khi đó là biện 
pháp cuối cùng.  

(ii)	 Khói phi hóa chất chỉ được sử dụng theo chỉ dẫn của người giám sát sự việc và bởi 
nhân viên được phép mang và sử dụng khói.  Sau mỗi lần triển khai, người giám sát 
sự việc sẽ đánh giá lại hiện trường để xác định xem có cần sử dụng thêm hay không.

(e)	 Hơi cay 

(i)	 Cơ quan thực thi pháp luật không được sử dụng hoặc cho phép sĩ quan cảnh sát hoặc 
nhân viên khác của mình sử dụng hơi cay trừ khi cần thiết để giảm bớt nguy cơ gây 
tổn hại nghiêm trọng do bạo loạn, hàng rào người hoặc tình huống bắt giữ con tin. 
(RCW 10.116.030).

(ii)	 Trước khi sử dụng hơi cay, cơ quan thực thi pháp luật phải sử dụng hết các phương 
án hiện có thay thế cho việc sử dụng hơi cay và phù hợp với các tình huống. (RCW 
10.116.030).

(iii)	 Hơi cay sẽ chỉ được triển khai sau khi nhận được sự cho phép từ quan chức có quyền 
hạn cao nhất của khu vực tài phán là địa điểm sử dụng hơi cay. (RCW 10.116.030).
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(iv)	 Thông báo ý định sử dụng hơi cay.

(v)	 Dành đủ thời gian và không gian để mọi người tuân thủ chỉ thị của sĩ quan cảnh sát. 
(RCW 10.116.030).

(vi)	 Khi xem xét sử dụng hơi cay, người giám sát sự việc nên cân nhắc cẩn thận nguy cơ gây 
hại do việc sử dụng hơi cay đối với đám đông vì những công cụ này có thể ảnh hưởng 
đến tất cả những người có mặt tại khu vực đó, bao gồm cả sĩ quan cảnh sát, cũng như 
những người ở bên ngoài khu vực trực tiếp.  Trước khi sử dụng hơi cay, người giám sát 
sự việc phải đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, chẳng hạn như mặt nạ 
phòng độc.  

(vii)	 Sau mỗi lần sử dụng, người giám sát sự việc sẽ đánh giá lại hiện trường để xác định 
xem có cần sử dụng thêm hơi cay hay không.

(f)	 Cảnh khuyển

Nghiêm cấm rõ ràng việc sử dụng cảnh khuyển cho mục đích quản lý đám đông và giải tán 
đám đông. (WA Criminal Justice Training Commission Canine Model Policy (Chính Sách Mô 
Hình Sử Dụng Cảnh Khuyển Của Ủy Ban Đào Tạo Tư Pháp Hình Sự WA))

(4)	 Hỗ Trợ Y Tế

Khi có cơ hội an toàn sớm nhất tại hiện trường do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, sĩ quan 
cảnh sát phải cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc sơ cứu những người bị thương, những người 
kêu đau do bị ép hoặc những người muốn được hỗ trợ sau khi tiếp xúc với hóa chất. (RCW 
36.28A.445).

(5)	 Báo Cáo

Tất cả những lần sử dụng vũ lực phát sinh trong quá trình quản lý đám đông phải được báo 
cáo, điều tra và đánh giá theo chính sách về Báo Cáo, Điều Tra và Đánh Giá. Quy mô lớn có thể 
xảy ra của các sự kiện này cũng như khả năng cao các đối tượng bị sử dụng vũ lực sẽ không bị 
giam giữ sẽ không được coi là lý do thỏa đáng để bỏ qua các quy trình xem xét sử dụng vũ lực 
thông thường.  


