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I.

Ủy viên Cảnh sát

Salvatore “Butch”
Gennetti

CÂN NHẮC VÀ HƯỚNG DẪN CHUNG

Sở Cảnh sát Malden (MPD) coi việc bảo vệ tính mạng, sự an toàn của các sĩ quan
cũng như công chúng là ưu tiên quan trọng nhất. Do giữ vai trò thực thi pháp luật và
gìn giữ hòa bình, Sĩ quan Cảnh sát Malden đôi khi sẽ được yêu cầu sử dụng vũ lực để
giúp họ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Sĩ quan cảnh sát liên tục phải đối mặt
với những tình huống đòi hỏi hoặc dẫn đến việc sử dụng vũ lực ở các mức độ khác
nhau để thi hành việc bắt giữ hợp pháp, đảm bảo an ninh công cộng hoặc bảo vệ bản
thân hoặc người khác khỏi bị tổn hại. Mức độ sử dụng vũ lực phụ thuộc vào tình hình
thực tế trong tình huống mà sĩ quan phải đối mặt. Chỉ được sử dụng vũ lực hợp lý và
cần thiết và phụ thuộc vào mức độ kháng cự hay mối đe dọa đối với sự an toàn mà tình
huống đó gây ra.
Cơ sở hợp lý của việc sử dụng vũ lực là nhằm duy trì và/hoặc thiết lập lại khả năng
kiểm soát đối với một tình huống. Khả năng kiểm soát đạt được khi một người tuân
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theo chỉ dẫn của sĩ quan và/hoặc nghi phạm bị khống chế hoặc bắt giữ và không còn
đe dọa sĩ quan này hay người khác. Vì một sĩ quan sẽ gặp phải nhiều hành vi khác
nhau, họ phải sẵn sàng sử dụng một loạt các lựa chọn vũ lực hợp lý và cần thiết để duy
trì và/hoặc thiết lập lại khả năng kiểm soát bằng cách vượt qua sự phản kháng đối với
quyền hạn hợp pháp của sĩ quan mà vẫn giảm thiểu thương tích.
Vì có vô số khả năng xảy ra, dự phòng nhiều trường hợp khác nhau, không có chỉ dẫn
bằng văn bản nào có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mọi tình huống mà việc sử
dụng vũ lực có thể phù hợp. Thay vào đó, chỉ dẫn này sẽ đặt ra một số hướng dẫn cụ
thể nhất định và cung cấp cho sĩ quan cơ sở cụ thể để sử dụng phán đoán đúng đắn
trong việc đưa ra quyết định hợp lý và thận trọng.

II.

ĐỊNH NGHĨA
A. VŨ LỰC SÁT THƯƠNG. Vũ lực sát thương sử dụng trong chính sách này được
định nghĩa là mức độ vũ lực mà một sĩ quan hợp lý và thận trọng sẽ xem xét là
có khả năng gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Sử dụng súng LUÔN là
sử dụng vũ lực sát thương. 1.3.2
B. VŨ LỰC CÓ MỨC ĐỘ SÁT THƯƠNG THẤP HƠN. Vũ lực có mức độ sát
thương thấp hơn là mức vũ lực mà trong các trường hợp không có khả năng gây
chết người hoặc thương tích nghiêm trọng. Nó thường được sử dụng như một
biện pháp phòng vệ. Sĩ quan được đào tạo và cấp trang thiết bị cảnh sát có vũ
lực có mức độ sát thương thấp hơn, OC, Dùi cui có thể kéo dài, Súng bắn điện
và K-9, để tạo cho họ lợi thế khi chống đỡ hoặc khuất phục kẻ tấn công không
có vũ trang.
C. CHẤN THƯƠNG THỂ CHẤT NGHIÊM TRỌNG. Chấn thương thể chất nghiêm
trọng được định nghĩa là bất kỳ chấn thương nào trên cơ thể mà gây ra nguy cơ
tử vong đáng kể; gây biến dạng nghiêm trọng, vĩnh viễn; hoặc dẫn đến mất hoặc
suy giảm chức năng của bất kỳ bộ phận hay cơ quan nào trong cơ thể.
D. NGUYÊN NHÂN KHẢ DĨ. Nguyên nhân khả dĩ cho việc bắt giữ tồn tại nếu, tại
thời điểm bắt giữ, các sự kiện mà sĩ quan bắt giữ biết (hoặc trong tầm hiểu biết
của cảnh sát) là đáng tin cậy một cách hợp lý và đủ để đảm bảo một người có
sự thận trọng và cẩn trọng hợp lý sẽ tin rằng người bị bắt đã phạm tội hoặc đang
phạm tội mà dẫn đến việc bắt giữ.
E. NIỀM TIN HỢP LÝ. Niềm tin hợp lý tồn tại khi các thực tế hay hoàn cảnh mà
một sĩ quan biết, hoặc nên biết, có thể khiến một người bình thường và thận
trọng hành động hay suy nghĩ theo cách tương tự trong những trường hợp
tương tự. 1.3.2
F. VŨ LỰC PHÒNG VỆ. Việc sử dụng sức mạnh thể chất cần thiết để vượt qua
bạo lực
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kháng cự từ kẻ tấn công, hoặc để bảo vệ người khác khỏi bị tấn công, bị thương
hay tử vong.

III.

CHÍNH SÁCH
A. Tất cả sĩ quan của Sở Cảnh sát Malden sẽ sử dụng vũ lực hợp lý khi vũ lực
được sử dụng để hoàn thành các mục tiêu hợp pháp và đưa sự cố vào tầm
kiểm soát một cách hiệu quả. 1.3.1
Khi thời gian và toàn bộ tình huống cho phép, sĩ quan sẽ sử dụng chiến thuật
giảm leo thang để đỡ phải sử dụng vũ lực.
Ví dụ:
Sử dụng lời nói để khuyên, cảnh báo và thuyết phục.
Cố gắng trấn an hoặc ổn định tình hình để có thêm thời gian, lựa chọn và nguồn
lực. Giảm thiểu mức độ nguy hiểm ngay lập tức giúp sĩ quan có thêm thời gian
để gọi thêm sĩ quan hay đơn vị chuyên môn và sử dụng các nguồn lực khác.
Số lượng sĩ quan có mặt tại hiện trường để có thể lựa chọn sử dụng vũ lực và
giảm phạm vi vũ lực sử dụng.
Sĩ quan nên xem xét sự thiếu tuân thủ của đối tượng là cố tình chống lại hay là
do không thể tuân thủ. Những vấn đề như vậy, khi thời gian và hoàn cảnh cho
phép một cách hợp lý, nên được cân nhắc khi lập kế hoạch ứng phó.

B. Thành viên của bộ phận này chỉ có thể sử dụng vũ lực sát thương khi sĩ quan
tin tưởng một cách hợp lý rằng hành động đó là để bảo vệ tính mạng con
người, bao gồm cả tính mạng của sĩ quan, hoặc để bảo vệ bất kỳ người nào có
nguy cơ bị thương tích nghiêm trọng ngay lập tức. Sĩ quan cũng có thể sử
dụng vũ lực sát thương để ngăn chặn việc trốn thoát và thực hiện bắt giữ một
cá nhân mà sĩ quan có thể tin rằng đã phạm trọng tội liên quan đến việc sử
dụng, cố gắng sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực sát thương và người mà sĩ
quan tin rằng sẽ gây ra cái chết hoặc tổn thương thể chất nghiêm trọng nếu
chậm trễ bắt giữ. 1.2.2, 1.3.2
C. Trong từng trường hợp, vũ lực hợp pháp và phù hợp bị giới hạn ở chỉ mức vũ
lực cần thiết để kiểm soát và chấm dứt sự chống trả bất hợp pháp và để ngăn
chặn bất kỳ cuộc tấn công về thể chất nào nhằm vào sĩ quan cảnh sát hay bất
kỳ người nào khác. Điều này sẽ bao gồm vũ lực sát thương hay có mức độ sát
thương thấp hơn, bằng vũ khí sát thương và có mức độ sát thương thấp hơn,
hoặc vũ khí có cơ hội chấm dứt sự kháng cự bất hợp pháp và để ngăn chặn bất
kỳ cuộc tấn công về thể chất nào nhằm vào sĩ quan hay bất kỳ người nào khác.
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Bất kỳ sĩ quan nào có mặt và quan sát thấy một sĩ quan khác sử dụng vũ lực mà
rõ ràng là vượt quá mức hợp lý khách quan trong tình huống đó, khi ở trong tình
thế phải làm vậy, phải can thiệp và ngăn chặn việc sử dụng vũ lực bất hợp lý.
D. Chính sách này yêu cầu tất cả nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt, bao gồm
nhưng không giới hạn ở tất cả
sĩ quan cảnh sát thường trực chuyên nghiệp, sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm đã
nghỉ hưu và nhân viên kiểm soát động vật.

IV.
A.

TÍNH LIÊN TỤC CỦA VŨ LỰC
Phạm vi và mức độ của vũ lực có thể được sử dụng sẽ được xác định theo hoàn
cảnh xung quanh, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
1.

Bản chất của hành động tấn công.

2.

Hành vi của đối tượng chống lại người sẽ sử dụng vũ lực.

3.

Hành động của các bên thứ ba có thể có mặt.

4.

Bất lợi về mặt hình thể so với sĩ quan.

5.

Tính khả thi hoặc sẵn có của các hành động thay thế.

B.

Khi một sĩ quan xác định cần thiết phải sử dụng vũ lực, trong chừng mực có thể,
anh ta phải sử dụng mức độ vũ lực thích hợp được xác định bởi nhu cầu cụ thể
của tình huống.

C.

Các biện pháp sử dụng vũ lực ưu tiên được nêu dưới đây theo thứ tự tăng dần
từ ít nghiêm trọng nhất đến quyết liệt nhất. Một sĩ quan nên sử dụng hết mọi
biện pháp hợp lý để sử dụng lượng vũ lực tối thiểu trước khi leo thang đến việc
áp dụng vũ lực nghiêm trọng hơn, trừ trường hợp sĩ quan tin tưởng một cách
hợp lý rằng biện pháp thấp hơn sẽ không đủ trong một tình huống cụ thể và việc
sử dụng vũ lực là cần thiết để hoàn thành mục tiêu hợp pháp của mình hoặc để
bảo vệ bản thân hay người khác khỏi bị trọng thương hoặc tử vong.
1.

SỬ DỤNG BIỆN PHÁP LỜI NÓI. Sử dụng biện pháp lời nói được
định nghĩa là việc thuyết phục bằng lời nói, bằng cách ra lệnh bằng
lời nói, được sĩ quan sử dụng trong nỗ lực xoa dịu hoặc giảm leo
thang hoặc thông báo cho nghi phạm rằng anh ta bị bắt giữ.

2.

VŨ LỰC KHÔNG DÙNG VŨ KHÍ. Kỹ thuật sử dụng vũ lực không
dùng vũ khí, bao gồm cả kỹ thuật đánh lạc hướng, là những kỹ
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thuật mà một sĩ quan cảm thấy cần sử dụng để thực hiện "Hạ gục
và Kiểm soát " bằng cách sử dụng tay. 1.3.6 d
Cấm sĩ quan kẹp cổ, siết cổ và/hoặc sử dụng các biện pháp khống
chế khác để hạn chế luồng không khí bằng cách đè khí quản hay
dòng máu chảy qua động mạch cảnh.
3.

HÓA CHẤT. Sở đã phê duyệt hóa chất ít gây sát thương hơn khi
được sử dụng để vượt qua sự kháng cự hoặc tấn công, hoặc ngăn
chặn hành vi bạo loạn hay bạo lực.

4.

DỤNG CỤ CÓ MỨC ĐỘ SÁT THƯƠNG THẤP HƠN. Sở đã phê
duyệt Dụng cụ có mức độ sát thương thấp hơn sau đây khi được sĩ
quan sử dụng để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi nguy cơ bị
thương tích nghiêm trọng. 1.3.4













5.
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Dùi cui có thể kéo dài (chiều dài tối đa 22 inch)
Dùi cui thẳng
Bình xịt hơi cay Sabre Red (bình xịt OC không
bắt lửa)
Súng bắn điện Taser 7 (CEW)
Súng shotgun đạn cỡ 12 nạp đạn kiểu bơm
Remington Model 870
Lightfield Nova-DR (đạn gây choáng cỡ 12)
Súng phóng lựu 40MM (Công nghệ quốc
phòng)
Đạn bắn chính xác 40 MM (Bộ phận # 6325)
Đạn bắn trực tiếp tầm xa 40 MM (Bộ phận #
6323LE)
OC đạn bắn trực tiếp 40 MM (Bộ phận # 6320)
Thuốc CS đạn Ferret 40 MM - Đầu đạn xuyên
phá (Bộ phận #1292)
M-25 Low Roll II công nghệ quốc phòng (dụng
cụ gây choáng)

VŨ LỰC SÁT THƯƠNG/SÚNG. Việc sử dụng 'Vũ lực sát thương'
là lựa chọn cuối cùng trong phạm vi liên tục sử dụng vũ lực và chỉ
được phép sử dụng theo các nguyên tắc đặt ra trong chính sách
này.
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D.

HƯỚNG DẪN DẪN CHIẾU SỬ DỤNG VŨ LỰC MPTC

Trường hợp cảm nhận được

Hành động cảm nhận được của đối tượng

Phản ứng hợp lý của sĩ quan

Tam giác Tổng thể Ó (Totality Triangle) mô tả ba yếu tố phải được xem xét để xác
định xem liệu việc sử dụng vũ lực có hợp lý về mặt khách quan hay không.
Trường hợp cảm nhận được - quan điểm của sĩ quan về mức độ nghiêm trọng của
bất kỳ tội phạm nào, sự tồn tại của mối đe dọa ngay lập tức tới sự an toàn của sĩ quan
hay người khác và mức độ tuân thủ/không tuân thủ của đối tượng; đỉnh điểm là nhận
dạng về Mô hình Sử dụng Vũ lực.
Hành nhận cảm nhận được của đối tượng - hành động của đối tượng được cảm
nhận bởi viên chức hợp lý mà xếp đối tượng vào một hoặc nhiều danh mục tuân
thủ/không tuân thủ trong Mô hình Sử dụng Vũ lực.
Phản ứng hợp lý của sĩ quan - phản ứng “cân bằng” phù hợp với lựa chọn hợp lý của
sĩ quan trong các danh mục phản hồi đã xác định của Mô hình Sử dụng Vũ lực, nhằm
duy trì kiểm soát đối tượng hoặc khiến đối tượng tuân thủ.

Mô hình Sử dụng Vũ lực MPTC
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Mô hình Sử dụng Vũ lực được xây dựng vào năm 1991 bởi Tiến sĩ Franklin Graves, Trung tâm Đào tạo Thực thi Luật pháp Liên
bang và Giáo sư Gregory J. Connor, Viện Đào tạo Cảnh sát Đại học Illinois. Ô 1998, G. Connor. Bảo lưu mọi quyền.

Mã Màu Cảm nhận Mối đe dọa - tương quan được áp dụng về mặt chiến thuật và điều
chỉnh bằng màu sắc của Danh mục Cảm nhận Mối đe dọa trong Mô hình Sử dụng Vũ
lực.
Nguyên tắc Kiểm soát Ưu việt Ó - phương pháp hiểu và hình dung được sử dụng để
củng cố nguyên tắc vốn có về tính ưu việt của vũ lực do sĩ quan sử dụng so với mức độ
tuân thủ/không tuân thủ của đối tượng.
Mũi tên Đánh giá/Lựa chọn - cơ chế được áp dụng để chỉ ra bản chất thay đổi trong
quá trình ra quyết định của một sĩ quan về Chuyển đổi Chiến thuật Ó trong quá trình
thực thi.

Danh mục Cảm nhận Mối đe dọa
Chiến lược - “tư duy” toàn thể của sĩ quan, được thể hiện bằng đường cơ sở màu
xanh lam trên Mã màu Cảm nhận Mối đe dọaÓ. Sĩ quan đương nhiệm phải duy trì nền
tảng chức năng này, tập trung vào các chiến lược được thiết kế để nâng cao tình trạng
an toàn.
Chiến thuật - cấp độ thứ hai trong Mô hình Sử dụng Vũ lực, được mô tả bằng màu
xanh lá cây. Ở cấp độ này, sĩ quan cảm nhận được sự gia tăng về khả năng đe dọa
trong môi trường đối đầu và quy trình chiến thuật được phân định và triển khai.
Có thể thay đổi đột ngột - cấp độ thứ ba trong Mô hình Sử dụng Vũ lực, sử dụng màu
vàng để biểu thị mức độ cảnh giác được kích hoạt và khả năng đe dọa. Ở cấp độ này,
sĩ quan phải đối mặt với sự hiện diện hoặc tiềm ẩn của các biến động quan trọng, bao
gồm cường độ và mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa trong quá trình thực thi.
Có hại - ở cấp độ này trong Mô hình Sử dụng Vũ lực, màu cam biểu thị cảm nhận
nhanh hơn về mối đe dọa nhắm vào sĩ quan hay những người khác. Đối với cấp độ
này, sĩ quan phải sử dụng vũ lực phòng vệ ban đầu trong nỗ lực hướng tới mục tiêu
cuối cùng là kiểm soát và buộc đối tượng tuân thủ.
Sở Cảnh sát Malden
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Gây sát thương - cấp độ cao nhất của Mô hình Sử dụng Vũ lực tương quan với màu
có cường độ cao nhất trong Mã Màu Cảm nhận Mối đe dọaÓ: màu đỏ. Mặc dù mức độ
đe dọa có khả năng gây sát thương này có tần suất không thường xuyên nhất, nó vẫn
đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì sự an toàn và an ninh cho sĩ quan.

Danh mục Hành động Cảm nhận được của Đối tượng
Tuân thủ - chiếm phần lớn các trường hợp đối đầu giữa sĩ quan/công dân dưới hình
thức hợp tác và kiểm soát. Sự hợp tác như vậy thường được thiết lập và duy trì thông
qua sự chấp nhận, sử dụng biện pháp lời nói, kỹ năng có văn hóa v.v.
Kháng cự (Bị động) - cấp độ không tuân thủ đầu tiên của công dân. Ở cấp độ này,
công dân, mặc dù không tuân thủ, không gia tăng mức độ của biện pháp vật lý hoặc cơ
học đối với nỗ lực phản kháng.
Phản kháng (Chủ động) - sự không tuân thủ của đối tượng được gia tăng về phạm vi
và/hoặc cường độ. Sự không tuân thủ của đối tượng hiện bao gồm việc tăng cường
thách thức về mặt vật lý hoặc cơ học.
Tấn công (Gây hại tới cơ thể) - nỗ lực của sĩ quan nhằm buộc đối tượng tuân thủ luật
pháp lên đến đỉnh điểm, là khi một hành động tấn công cảm nhận được hoặc thực tế
nhằm vào sĩ quan hay những người khác. Sĩ quan đưa ra đánh giá hợp lý rằng hành
động đó của đối tượng sẽ không dẫn đến việc sĩ quan bị chết hoặc bị thương nghiêm
trọng.
Tấn công (Gây hại nghiêm trọng tới cơ thể / Chết) - nỗ lực của sĩ quan để buộc đối
tượng tuân thủ luật pháp đã lên đến đỉnh điểm, đó là cảm nhận về một hành động tấn
công hoặc khả năng xảy ra một hành động tấn công như vậy đối với sĩ quan hay những
người khác. Sĩ quan đưa ra đánh giá hợp lý rằng hành động đó của đối tượng sẽ dẫn
đến việc sĩ quan hoặc người khác bị chết hoặc bị thương nghiêm trọng.

Danh mục Phản ứng của Sĩ quan
Kiểm soát Hợp tác - bao gồm các biện pháp kiểm soát tức thời được đưa ra để duy trì
sự an toàn và an ninh cho sĩ quan, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, thực hiện khống chế
(còng tay thông thường), v.v.
Kiểm soát Tiếp xúc - bao gồm các biện pháp đối phó với việc kháng cự được thiết kế
nhằm hướng dẫn hoặc ra lệnh cho đối tượng không tuân thủ. Các chiến thuật “tại chỗ”
này sẽ bao gồm nắm cùi chỏ/cổ tay, Vị trí xoay tayÓ, vị trí hộ tống, v.v.
Kỹ thuật Tuân thủ - bao gồm các biện pháp đối phó với việc kháng cự được thiết kế
nhằm chống lại mức độ kháng cự gia tăng của đối tượng. Những chiến thuật này có
thể bao gồm thao tác cánh tay/cổ tay, di chuyển thăng bằng, khống chế vật lý, khóa bẻ
tay, kỹ thuật đánh lạc hướng, O.C., khống chế và kiểm soát bằng dùi cui, phóng điện
cơ thể bằng súng bắn điện, v.v.
Sở Cảnh sát Malden
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Chiến thuật Phòng vệ - bao gồm các biện pháp đối phó mang tính chất tấn công được
thiết kế nhằm chấm dứt hành vi tấn công không gây sát thương của đối tượng đối với sĩ
quan hoặc người khác, giành lại quyền kiểm soát và đảm bảo đối tượng tiếp tục tuân
thủ. Những chiến thuật này có thể bao gồm tấn công không dùng vũ khí, sử dụng đầu
dò Taser, tấn công bằng dùi cui, kỹ thuật đá, hình phạt bằng "ghế lười", v.v.
Vũ lực Chí mạng - bao gồm các biện pháp đối phó mang tính tấn công được thiết kế
nhằm chấm dứt hành động tấn công gây sát thương hoặc có thể gây tổn hại lớn về thể
chất cho sĩ quan hoặc người khác. Những chiến thuật này có thể bao gồm sử dụng
súng, tấn công gây sát thương, v.v.

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VŨ LỰC SÁT THƯƠNG

V.

Việc sĩ quan cảnh sát sử dụng vũ lực có mức độ sát thương thấp hơn khi thực thi
nhiệm vụ nhìn chung sẽ bị giới hạn ở các tình huống phòng vệ khi cần thiết;

VI.

A.

Để tự vệ hoặc bảo vệ người khác, chống lại bạo lực hoặc tấn công bất hợp
pháp vào người hoặc tài sản của mình; hoặc 1.3.4

B.

Để giữ gìn hòa bình, ngăn chặn hành vi phạm tội hoặc ngăn chặn hành vi tự
sát hay tự gây thương tích. 1.3.4

C.

Để bắt giữ hoặc khuất phục một người một cách hợp lý và cân bằng trong
trường hợp người này chống lại việc bắt giữ hoặc giam giữ hợp pháp.

QUY TRÌNH: VŨ LỰC CÓ MỨC ĐỘ SÁT THƯƠNG THẤP HƠN

A.

Chỉ được mang theo và sử dụng khi làm nhiệm vụ những dụng cụ đã được cấp
phép hoặc phê duyệt khi sử dụng bất kỳ vũ lực có mức độ sát thương thấp hơn
nào. 1.3.4

B.

Đối với tất cả tù nhân, bắt buộc phải sử dụng dụng cụ khống chế, trừ khi sĩ quan
đánh giá rằng có những trường hợp bất thường khiến việc sử dụng dụng cụ
khống chế là không thể hoặc không cần thiết (ví dụ, tù nhân bị tàn tật, v.v.). Việc
chỉ còng tay người bị giam giữ sẽ không được hiểu là sử dụng vũ lực. Xin lưu ý
rằng việc sử dụng đai giữ cổ hay kỹ thuật kiểm soát có khả năng gây thương tích
nghiêm trọng là không được phép. 1.3.4

C.
Sau khi sử dụng vũ lực có mức độ sát thương thấp hơn, sĩ quan sẽ ngay lập tức
đánh giá nhu cầu chăm sóc y tế hoặc điều trị cho người bị sử dụng vũ lực đó và bố trí
điều trị cho họ khi: 1.3.5
1.
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2.

Người đó phàn nàn về chấn thương hoặc cảm giác khó chịu và yêu
cầu chăm sóc y tế.
LƯU Ý: Bất kỳ người nào yêu cầu và/hoặc được cho là cần
chăm sóc y tế ngay lập tức sẽ được vận chuyển bằng xe cứu
thương (theo quy trình vận chuyển của sở) đến trung tâm cấp cứu
hoặc
bệnh viện gần nhất. Tất cả thủ thuật điều trị y tế mà người đó nhận
sẽ được ghi lại trong báo cáo của sĩ quan.

D.

Sĩ quan phải nhanh chóng thông báo cho cấp trên trực tiếp của mình về sự việc.

E.

Sĩ quan sẽ cố gắng tìm và xác định tất cả các nhân chứng, ghi lại
lời khai của họ.

F.

Sĩ quan phải chuẩn bị và nộp tất cả các báo cáo được yêu cầu, bao gồm cả Báo
cáo Sử dụng Vũ lực của Sở. Nếu có nhiều sĩ quan tham gia vào vụ việc sử
dụng vũ lực dẫn đến thương tích, mỗi sĩ quan phải hoàn thành một bản báo cáo
riêng nêu rõ hành động và quan sát của mình trong vụ việc. 1.3.6 a, b, c, d

G.

Giám sát viên tuần tra sẽ ngay lập tức đến hiện trường của bất kỳ sự việc nào
mà, do kết quả của việc sử dụng vũ lực, 1.) có sĩ quan bị thương, hoặc 2) người
bị giam giữ bị thương và vết thương có thể nhìn thấy được, hoặc 3.) phàn nàn
về chấn thương hoặc sự khó chịu và yêu cầu chăm sóc y tế,
và người này
sẽ: 1.3.5, 1.3.6 b, c, d; 1.3.7; 1.3.13
1.

Đảm bảo các sĩ quan nhận được bất kỳ sự giúp đỡ cần thiết nào,
bao gồm điều trị y tế, và mọi thương tích của sĩ quan đều được ghi
chép lại một cách thích hợp. 1.3.5

2.

Đảm bảo rằng nhu cầu điều trị y tế cho người bị giam giữ được
đánh giá và cung cấp một cách thích hợp. 1.3.5

3.

Xác định xem thanh tra có nên đến hiện trường hay không và mức
độ điều tra sẽ được sử dụng (bao gồm ảnh, đo đạc và sơ đồ). Nếu
có thương tích hoặc phàn nàn về cơn đau, giám sát viên được
khuyến khích chụp ảnh.
Trong trường hợp sử dụng Súng bắn điện hoặc triển khai bất kỳ
loại đạn dược nào có mức độ sát thương thấp hơn, Bộ phận Thanh
tra phải được thông báo và sẽ xử lý công việc điều tra, bao gồm:
ảnh chụp hiện trường, ảnh nghi phạm, hỗ trợ tuần tra thu thập
bằng chứng để áp dụng đầu Súng bắn điện và bất kỳ vật dụng nào
khác liên quan đến việc sử dụng đạn dược có mức độ sát thương
thấp hơn (cụ thể là vỏ đạn đã qua sử dụng).
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LƯU Ý: Bức ảnh không cho thấy thương tích có thể quan
trọng như bức ảnh cho thấy thương tích.

VII.

4.

Báo cáo vụ việc và quan sát của mình cho Sĩ quan Phụ trách
(OIC).

5.

Giám sát viên phải nộp một Báo cáo Sau khi xảy ra Vụ việc (After
Action Report, AAR) bất cứ khi nào được sĩ quan cấp trên yêu cầu.
Ngoài ra, giám sát viện phải nộp AAR khi sĩ quan tham gia vào
cuôc đuổi bắt xe. Một ngoại lệ đối với quy tắc này sẽ chỉ là nếu
giám sát viên trực tiếp tham gia vào vụ việc, trường hợp này thì sẽ
cần một sĩ quan cấp trên khác nộp AAR. 1.3.6 a, b, c, d

6.

Tất cả Sĩ quan Phụ trách, giám sát viên cấp dưới và Nhân viên Văn
thư sẽ tiến hành xem xét tất cả báo cáo liên quan đến từng vụ việc
mà vũ lực sát thương hoặc có mức độ sát thương thấp hơn đã
được sử dụng. 1.3.7

7.

Nhân viên Văn thư cũng sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về tất cả
Báo cáo Sử dụng Vũ lực và Báo cáo Sau khi xảy ra Sự việc (súng,
vũ khí phòng vệ, truy đuổi, v.v.) có thể chỉ ra các phương pháp
huấn luyện bổ sung hoặc cải tiến, sửa đổi chính sách và/hoặc nâng
cấp trang thiết bị.
1.3.7; 1.3.13

VŨ KHÍ CÓ MỨC ĐỘ SÁT THƯƠNG THẤP HƠN 1.3.4
Tất cả sĩ quan phải được đào tạo thích hợp và cấp chứng nhận thích hợp về việc
sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào có mức độ sát thương thấp hơn (chẳng hạn như
hóa chất, dùi cui có thể kéo dài, dùi cui thẳng hoặc đàn hồi, vũ khí dẫn truyền
năng lượng) trước khi được phép mang theo vũ khí đó. Người sử dụng K-9
được đào tạo đặc biệt để sử dụng và bố trí K-9. 1.3.4, 1.3.10

A. Hóa chất (Bình xịt OC)
1.
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2.

Tốt hơn hết là không sử dụng hóa chất nếu kháng cự không
nghiêm trọng và không nguy hiểm, hoặc nếu chỉ cần sử dụng vũ
lực cấp độ thấp hơn cũng có thể đạt được mục đích.
LƯU Ý: Không có lợi thế chiến thuật nếu sử dụng bừa bãi hóa chất
hay bất kỳ vũ khí nào có mức độ sát thương thấp hơn chống
lại người không sử dụng vũ lực.

3.

Hóa chất không thay thế cho các loại vũ khí khác trong tình huống
mà việc sử dụng loại vũ khí khác sẽ thích hợp hơn.

4.

Sĩ quan liên quan sẽ nộp báo cáo thích hợp, bao gồm Báo cáo Sử
dụng Vũ lực của Sở, bất cứ khi nào có sử dụng hóa chất. 1.3.6 c, d

5.

Khi sử dụng hóa chất, phải tiến hành sơ cứu càng sớm càng tốt
trong mọi trường hợp. Ngay khi đến đồn, đối tượng sẽ có cơ hội
rửa sạch bằng nước. 1.3.5

B. Dùi cui cảnh sát: Dùi cui có thể kéo dài và dùi cui thẳng
1.

Có thể sử dụng dùi cui cảnh sát có thể kéo dài hoặc dùi cui thẳng:
a.

Làm công cụ khống chế hoặc đi kèm trong trường hợp mà
sử dụng biện pháp lời nói và sức mạnh thể chất đã thất bại
hoặc rõ ràng là vô ích;

b.

Làm vũ khí phòng vệ để tránh đòn;

c.

Làm vũ khí phòng vệ để tung đòn vô hiệu hóa vào những
vùng không thiết yếu của cơ thể như một phương tiện để
tạm dừng hay ngăn chặn đối tượng khi tất cả các phương
tiện phòng thủ ở mức độ thấp hơn đã thất bại hoặc rõ ràng
là vô ích. Sĩ quan có lý khi sử dụng loại vũ lực này trong các
trường hợp sau:
i.

Để vượt qua sự kháng cự dữ dội của người bị bắt;

ii.

Để khuất phục hành vi tấn công sĩ quan hoặc bên thứ
ba;

iii.

Để ngăn cản người có hành vi bạo loạn hay bạo lực.

2. Khi sử dụng dùi cui cảnh sát để tấn công một người hoặc đối tượng bị
thương khi áp dụng biện pháp đánh ngã hay tạm giữ, điều trị y tế sẽ
được cung cấp và phải hoàn thành các báo cáo thích hợp. 1.3.5
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3. Để xem hướng dẫn cách sử dụng dùi cui, vui lòng tham khảo biểu đồ
MPTC/Monadnock bên dưới để biết các khu vực tấn công thích hợp và
mô tả về khu vực mục tiêu “Xanh lá cây,” “Vàng” và “Đỏ”.

C. Vũ khí Truyền dẫn Năng lượng (xem chính sách CEW)

VIII. VŨ LỰC SÁT THƯƠNG.: LƯU Ý VÀ HƯỚNG DẪN CHUNG
Mục đích của phần sau là đưa ra hướng dẫn cho thành viên của Sở trong việc đưa ra
quyết định liên quan đến việc sử dụng vũ lực sát thương. Hướng dẫn được xây dựng
sau khi đã cân nhắc nghiêm túc về sự an toàn của cả cảnh sát và công chúng, và dựa
trên hiểu biết rằng sĩ quan đôi khi phải đưa ra quyết định tức thì trong tình huống sinh
tử.
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Giá trị của mạng sống con người là không thể đo đếm được trong xã hội của chúng ta.
Sở đặt tính mạng và sự an toàn của các sĩ quan và công chúng ở mức ưu tiên cao
nhất. Chính sách và thủ tục của Sở được thiết kế để đảm bảo rằng giá trị này hướng
dẫn các sĩ quan cảnh sát trong việc sử dụng vũ lực sát thương.
Công dân của Khối Thịnh Vượng Chung đã trao cho sĩ quan cảnh sát của mình quyền
sử dụng vũ lực sát thương khi thực hiện nghĩa vụ của họ đối với xã hội. Sĩ quan cảnh
sát được phép sử dụng vũ lực sát thương như là phương tiện cuối cùng để bảo vệ bản
thân và người khác khỏi nguy cơ tử vong hoặc thương tật nghiêm trọng ngay lập tức.
Mặc dù tất cả sĩ quan phải sẵn sàng để sử dụng vũ lực sát thương khi cần thiết, trách
nhiệm cơ bản của sĩ quan cảnh sát là bảo vệ tính mạng cũng đòi hỏi họ phải có sự
kiềm chế tối đa và sĩ quan phải sử dụng tất cả phương tiện hợp lý khác trước khi sử
dụng vũ lực sát thương .

IX.

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VŨ LỰC SÁT THƯƠNG

Thành viên của Sở này chỉ được phép sử dụng vũ lực sát thương khi không có các
phương tiện quyết liệt hơn để:
A.

Bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi hành động tấn công bất hợp pháp
mà anh ta coi là một mối đe dọa tính mạng hoặc thương tích nghiêm
trọng ngay lập tức;
HOẶC

B.

C.

Bắt giữ, chỉ khi:
1.

Việc bắt giữ là do trọng tội; và

2.

Sĩ quan tin tưởng một cách hợp lý rằng:
a.

Vũ lực được sử dụng không tạo ra nguy cơ thương tích
đáng kể cho người vô tội; và

b.

Tội mà việc bắt giữ được thực hiện liên quan đến việc sử
dụng hoặc cố gắng sử dụng, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
sát thương; và

c.

Có nguy cơ đáng kể là người bị bắt sẽ gây ra cái chết hoặc
thương tật nghiêm trọng về thể chất nếu chậm bắt giữ.

Nếu khả thi và nếu thời gian và hoàn cảnh cho phép, sĩ quan phải nói
rằng mình là cảnh sát và đưa ra một số cảnh báo trước khi sử dụng vũ
lực sát thương. Nghiêm cấm bắn cảnh cáo. 1.3.3
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X.

ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN VỀ CẢM XÚC
(EMOTIONALLY DISTURBED PERSONS , EDP) HOẶC KHUYẾT
TẬT VỀ THỂ CHẤT
A. Khi sĩ quan đang đối phó với cá nhân trong bối cảnh cưỡng chế và các bối
cảnh liên quan, người được biết hoặc nghi ngờ bị bệnh tâm thần hoặc khuyết
tật về thể chất, tình trạng này có thể tiềm ẩn nguy cơ bạo lực và yêu cầu sĩ
quan phải đưa ra những phán đoán khó khăn và đôi khi kịp thời về trạng thái
tinh thần và/hoặc thể chất và ý định của cá nhân. Việc đối phó với cá nhân
như vậy có thể yêu cầu các kỹ năng và khả năng đặc biệt của cảnh sát để đối
phó hiệu quả và hợp pháp với người đó nhằm tránh bạo lực không cần thiết
và các vụ kiện tụng dân sự tiềm ẩn. Do tính chất đôi khi không thể đoán
trước được của người bệnh tâm thần và/hoặc khuyết tật thể chất, sĩ quan
không bao giờ được thỏa hiệp hay gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ hay
người khác khi tiếp cận người có biểu hiện của bệnh tâm thần và/hoặc thể
chất. Trong bối cảnh cưỡng chế và các hoạt động liên quan, sĩ quan sẽ được
hướng dẫn bởi Luật Tiểu bang Massachusetts và cấp độ đào tạo thích hợp
của họ về việc giam giữ người bệnh tâm thần và/hoặc khuyết tật thể chất. Sĩ
quan sẽ sử dụng khóa đào tạo này để giúp họ cân nhắc xem liệu hành vi của
một người có phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần hay không và việc đối phó
với người bệnh tâm thần và khuyết tật thể chất theo cách xây dựng và nhân
đạo trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho sĩ quan và công cộng.
B. Nếu sĩ quan xác định rằng cá nhân có thể bị bệnh tâm thần và/hoặc khuyết
tật thể chất và là mối đe dọa tiềm ẩn đối với bản thân, sĩ quan hoặc người
khác, hoặc có thể yêu cầu sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật vì lý
do nhân đạo, các phản ứng sau đây có thể được thực hiện, lưu ý là an toàn
của sĩ quan là điều quan trọng nhất.


Yêu cầu sĩ quan hỗ trợ và luôn làm như vậy trong trường hợp cá nhân
sẽ bị tạm giữ.



Thực hiện các bước để xoa dịu tình hình. Nếu có thể, tắt đèn
và còi cấp cứu, giải tán đám đông và áp dụng phương thức không gây ồn,
không đe dọa khi tiếp cận hoặc trò chuyện với cá nhân. Khi hành động bạo
lực hoặc phá hoại không xuất hiện, tránh tiếp xúc cơ thể và dành thời gian
để đánh giá tình hình.



Di chuyển chậm và không kích thích người bị rối loạn. Đảm bảo một lần nữa
rằng cảnh sát ở đó để giúp đỡ và anh ta sẽ được
chăm sóc thích hợp.



Giao tiếp với cá nhân để cố gắng xác định điều gì
làm phiền anh ta. Kết nối mối quan tâm của bạn với cảm xúc của anh ta và
cho phép anh ta làm rõ cảm xúc của minh. Nếu có thể, hãy thu thập thông tin
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về đối tượng từ người quen hoặc thành viên gia đình và/hoặc yêu cầu trợ
giúp chuyên nghiệp nếu có và thích hợp để trợ giúp trong việc giao tiếp
và trấn tĩnh người đó.


Không đe dọa bắt giữ cá nhân hay theo bất kỳ cách nào khác như vậy vì điều
này sẽ tạo thêm nỗi sợ hãi, căng thẳng và khả năng gây hấn.



Tránh các chủ đề có thể kích động người đó và hướng cuộc trò chuyện theo
những chủ đề giúp đưa cá nhân trở lại thực tại.



Luôn cố gắng thành thực. Nếu đối tượng nhận ra sự lừa dối, anh ta có thể
ngừng tiếp xúc với thái độ không tin tưởng và có thể trở nên quá nhạy cảm
hoặc trả đũa trong cơn tức giận.

C. Sau đây là những điểm mà sĩ quan cần nhớ khi tiếp xúc với người bệnh tâm
thần và khuyết tật:
Mặc dù liên tục dùng vũ lực không thay đổi do tình trạng tâm thần hoặc thể chất
của đối tượng, sĩ quan cảnh nên tính đến trạng thái này [khi đã biết về trạng thái]
khi tiếp cận đối tượng của mình nhằm giảm khả năng đối tượng bùng phát bạo
lực.
Khi một người bị rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc hay khuyết tật thể chất đã
được kiểm soát, sĩ quan nên xem liệu các chiến thuật khống chế thông thường
có thể nguy hiểm hơn đối với cá nhân đó do tình trạng tâm thần, cảm xúc hoặc
thể chất của đối tượng hay không.
Đối với bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực nào, sĩ quan phải luôn tiến hành chăm sóc
y tế ngay lập tức cho cá nhân có biểu hiện hoặc phàn nàn về thương tích hoặc
bệnh tật sau khi sử dụng vũ lực.

XI.

QUY TRÌNH SỬ DỤNG SÚNG

A.

Sĩ quan cảnh sát được đào tạo sử dụng súng khi làm nhiệm vụ trước khi được
cấp súng để tự bảo vệ và bảo vệ công chúng.

B.

Sĩ quan cảnh sát được phép sử dụng súng để:
1.

Bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi những gì anh ta tin rằng có
thể là mối đe dọa tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng về thể
chất ngay lập tức; hoặc

2.

Để ngăn chặn việc trốn thoát và thực hiện bắt giữ một cá nhân mà
sĩ quan có thể tin rằng đã phạm trọng tội liên quan đến việc sử
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dụng, cố gắng sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực gây chết người
và người mà sĩ quan tin rằng sẽ gây ra cái chết hoặc tổn thương
thể chất nghiêm trọng nếu chậm bắt giữ, phù hợp với các điều kiện
quy định trong Phần IX, "Trường hợp Sử dụng Vũ lực Chí mạng."
C.

Trong trường hợp cần sử dụng Vũ lực Sát thương, sĩ quan sẽ ngay lập tức tiến
hành hỗ trợ y tế thích hợp cho người mà sĩ quan đã sử dụng vũ lực, kích hoạt
Hệ thống EMS và sắp xếp vận chuyển đến bệnh viện để điều trị thêm nếu cần.
1.3.5
LƯU Ý: Bất kỳ người nào yêu cầu và/hoặc được cho là cần
chăm sóc y tế ngay lập tức sẽ được vận chuyển bằng xe cứu
thương (theo quy trình vận chuyển của sở) đến trung tâm cấp cứu
hoặc
bệnh viện gần nhất. Tất cả thủ thuật điều trị y tế mà người đó nhận
sẽ được ghi lại trong
báo cáo của sĩ quan. 1.3.5
1.

Sĩ quan phải thông báo ngay cho giám sát viên trực tiếp của mình
về vụ việc, người này sẽ tới hiện trường và kiểm soát điều tra ban
đầu.

2.

Sĩ quan phải chuẩn bị và nộp tất cả báo cáo được yêu cầu bao
gồm cả Báo cáo Sử dụng Vũ lực của Sở. Nếu có nhiều sĩ quan
tham gia vào vụ việc sử dụng vũ lực sát thương, mỗi sĩ quan phải
hoàn thành một bản báo cáo riêng nêu rõ hành động và quan sát
của mình trong vụ việc. 1.3.6 a, b, c, d

3.

Đảm bảo các sĩ quan nhận được bất kỳ sự giúp đỡ cần thiết nào,
bao gồm điều trị y tế, và mọi thương tích của sĩ quan đều được ghi
chép lại một cách thích hợp. 1.3.5

4.

Đảm bảo rằng nhu cầu điều trị y tế cho người bị giam giữ được
đánh giá và cung cấp một cách thích hợp. 1.3.5

5.

Xác định xem thanh tra có nên đến hiện trường hay không và mức
độ điều tra sẽ được sử dụng (bao gồm ảnh, đo đạc và sơ đồ). Nếu
có thương tích hoặc phàn nàn về cơn đau, giám sát viên được
khuyến khích chụp ảnh.
LƯU Ý:
Bức ảnh không cho thấy thương tích có thể quan
trọng như bức ảnh cho thấy thương tích.

6.

D.

Giám sát viên sẽ gửi báo cáo về vụ việc và quan sát của mình cho
Sĩ quan Phụ trách (OIC).1.3.6 a

Sĩ quan cảnh sát có thể nổ súng do Sở cấp trong các trường hợp sau:
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E.

1.

Ở khoảng cách sử dụng súng đã được phê duyệt để huấn luyện,
luyện tập hoặc thi đấu, bằng các loại vũ khí được Sở cho phép.

2.

Để tiêu diệt một con vật nguy hiểm hoặc bị thương nặng đến mức
phải tiêu diệt nó để tránh bị đau đớn thêm. Tuy nhiên, sẽ phải sử
dụng tất cả các lựa chọn khác trước khi bắn con vật.
a.

Sĩ quan thấy cần thiết phải nổ súng trong tình huống này
phải quan tâm đến sự an toàn của con người và tài sản
trong khu vực và chỉ nổ súng khi chắc chắn rằng không có
rủi ro đáng kể nào đối với người xung quanh.

b.

Nếu có thể, không được để trẻ em xuất hiện ở tình huống
này.

c.

Không cần phải hoàn thành Báo cáo Sử dụng Vũ lực khi tiêu
diệt một con vật bị thương nặng. Tuy nhiên, sĩ quan phải
nộp Báo cáo Vụ việc theo thủ tục hiện hành của sở. 1.3.6 b

Bắn cảnh cáo
Vì nguy cơ vô ý dẫn đến tử vong hoặc bị thương, nghiêm cấm
bắn cảnh cáo. 1.3.3

F.

Dụng cụ Ra hiệu
Không được sử dụng súng làm dụng cụ ra hiệu hoặc để gọi hỗ trợ. 1.3.3

G.

Phương tiện Di chuyển [Xem thêm Chính sách Truy bắt Bằng xe]
1.

Sĩ quan không được nổ súng từ bên trong bất kỳ phương tiện nào
đang di chuyển.

2.

Nghiêm cấm sĩ quan nổ súng vào xe đang di chuyển, ngoại trừ để
tự vệ hoặc bảo vệ người khác khi người ngồi trên xe đang sử dụng
vũ lực sát thương mà sĩ quan coi là một mối đe dọa tử vong hoặc
gây thương tích nghiêm trọng ngay lập tức cho bản thân hoặc
người khác, và sĩ quan tin tưởng một cách hợp lý rằng họ sẽ không
gây nguy hiểm cho người vô tội.
LƯU Ý: Do đó, nghiêm cấm nổ súng vào phương tiện đang chạy
trốn hoặc phương tiện đang di chuyển ra xa sĩ quan và không còn
là mối đe dọa ngay tức thì. Trong những tình huống như vậy, sĩ
quan cần nhận thức được khả năng viên đạn không xuyên qua
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được kim loại hoặc bề mặt kính của xe và khả năng viên đạn bắn
ra gây thương tích cho người vô tội.

H.

3.

Nghiêm cấm nổ súng để vô hiệu hóa phương tiện.

4.

Trong mọi vụ việc, sĩ quan phải tính đến vị trí của phương tiện giao
thông và người đi bộ và nguy cơ tiềm ẩn đối với người vô tội.

5.

Không được sử dụng súng khi tình huống không có khả năng cao
sẽ ngăn chặn được hay tấn công mục tiêu đã định, hoặc khi có rủi
ro lớn đối với sự an toàn của người khác, bao gồm cả rủi ro liên
quan đến tai nạn của phương tiện.

6.

Phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho
công chúng ở vùng lân cận.

Rút súng hoăc Giương súng
Sĩ quan phải tránh giương súng không cần thiết và không rút súng trừ khi
có lý do biện minh cho việc sử dụng hành động này để thực hiện mục
đích thích hợp của cảnh sát. Tuy nhiên, để đối phó với bất kỳ tình huống
nguy hiểm tiềm tàng nào (ví dụ: khám xét một tòa nhà theo báo động trộm
hoặc tiếp cận cơ sở kinh doanh khi có báo cáo về một vụ cướp đang diễn
ra, v.v.), sĩ quan để súng của họ ở vị trí thuận lợi để có thể sử dụng súng
nhanh, hiệu quả và an toàn. Sĩ quan không được chĩa súng vào người
trong các trường hợp rõ ràng là không chính đáng. Trong trường hợp cần
thiết phải chĩa súng vào một đối tượng, sĩ quan phải ghi lại lời biện minh
cho việc sử dụng vũ lực trong báo cáo Sử dụng Vũ lực.

I.

Vũ khí và Đạn dược Được phép sử dụng
1.

Sĩ quan chỉ được sử dụng các loại vũ khí và đạn dược được Sở Cảnh sát
Malden cho phép để thực hiện chức trách của mình (được liệt kê trong
“Phụ lục A” của chính sách này). 1.3.9 a, b
a. Vũ khí được cấp phép cho các thành viên của Sở Cảnh sát Malden sẽ
là Glock 40 Calibre, model 22 (báng lớn). 1.3.9 a
b. Loại đạn được cấp phép sẽ là Speer Gold Dot 180 grain. 1.3.9 b
LƯU Ý: Sĩ quan phải mang loại vũ khí được cấp khi làm nhiệm vụ
trừ khi được Cảnh sát trưởng cho phép mang vũ khí khác. Nếu sĩ quan
được Cảnh sát trưởng ủy quyền mang một loại vũ khí khác, họ phải qua
kỳ thi sát hạch sử dụng vũ khí đó hàng năm.

2.

Sĩ quan không được thay đổi hay cải tiến vũ khí hoặc đạn dược của mình
theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng của Cảnh sát

Sở Cảnh sát Malden

19

trưởng hay người được chỉ định, hoặc Sĩ quan Phụ trách Đơn vị Tác
chiến Đặc biệt.

LƯU Ý: Theo Luật Chung của Massachusetts, sĩ quan cảnh sát được
phép mang theo súng được cấp hoặc ủy quyền tại mọi thời điểm khi làm
nhiệm vụ và có thể mang súng khi không làm nhiệm vụ trong phạm vi
Bang Massachusetts. Nếu sĩ quan chọn mang theo vũ khí khi không thi
hành công vụ, họ cũng phải mang theo giấy tờ định danh cảnh sát chính
thức của mình.
J.

Thành viên của sở phải thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm
bảo rằng vũ khí do sở cấp cho họ được cất giữ đúng cách, tránh mất mát, sử
dụng sai mục đích hay bị mất trộm. 1.3.9 f

K.

Sĩ quan có trách nhiệm giữ cho vũ khí được cấp của họ sạch sẽ và hoạt động
tốt. Vũ khí bị trục trặc sẽ được trả lại cho bộ phận Sĩ quan phụ trách vũ khí của
sở ngay sau đó để tiến hành sửa chữa cần thiết. 1.3.9 d

L.

Huấn luyện và Thi sát hạch
1.

Tất cả nhân viên được phép mang vũ khí được sở cấp sẽ phải thi sát hạch ít
nhất một năm một lần
để sử dụng loại vũ khí được cấp và bất kỳ loại vũ khí nào được phép mang
khi thi hành nhiệm vụ. 1.3.10, 1.3.11 a; 16.3.6

2.

Tất cả các loại vũ khi sát thương và kỳ thi sát hạch năng lực CEW đươc phê
duyệt phải nằm dưới sự chỉ đạo của Điều phối viên Huấn luyện của sở và
Huấn luyện viên vũ khí và chiến thuật của Hội đồng Huấn luyện Cảnh sát
Thành phố (MPTC). 1.3.11 a; 16.3.6

3.

Sau một thời gian luyện tập và huấn luyện hợp lý, tất cả sĩ quan sẽ được kỳ
vọng vượt qua kỳ sát hạch theo các tiêu chuẩn do MPTC thiết lập.

4.

Chỉ những sĩ quan chứng minh được trình độ sử dụng vũ khí do sở cấp mới
được phép mang theo hoặc sử dụng loại vũ khí đó. Những sĩ quan không
vượt qua kỳ sát hạch sử dụng bất kỳ loại vũ khí được cấp hoặc vũ khí đặc
biệt sẽ không được phép mang theo hoặc sử dụng loại vũ khí đó. 1.3.10;
1.3.11 a

5. Bất kỳ sĩ quan nào phải huấn luyện thêm sẽ được bố trí thêm thời gian hợp
lý để chứng minh năng lực trong khi được miễn nhiệm vụ trực tiếp và sẽ
được phân công nhiệm vụ hành chính. Nếu cần thiết, sĩ quan sẽ được cử đi
huấn luyện bổ trợ về sử dụng súng cho đến khi vượt qua thành công khóa
sát hạch của MPTC. 1.3.11 c
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6. Sát hạch và năng lực phải bao gồm việc kiểm tra bất kỳ loại súng nào được
sử dụng bởi sĩ quan để đảm bảo súng ở trong tình trạng hoạt động tốt.
7.

M.

Không thành viên nào của Sở được phép mang vũ khí sát thương hoặc có
mức độ sát thương thấp hơn cho đến khi: 1.3.12; 16.3.6

a.

Được cấp một bản sao Chính sách Sử dụng Vũ lực này,
hướng dẫn và vượt qua thành công bài thi viết (80% trở lên);
và đủ điều kiện trên hệ thống vũ khí hàng năm.

b.

Đủ điều kiện với điểm thi đỗ tối thiểu là 80%.

c.

Mỗi thành viên sẽ ký một biên nhận cho biết rằng họ đã
nhận được một bản sao Chính sách Sử dụng Vũ lực của Sở
Cảnh sát Malden, bản sao này sẽ được giữ bởi huấn luyện
viên và Điều phối viên Huấn luyện.1.3.12

8.

Tất cả hồ sơ năng lực sử dụng vũ khí và điểm số của sĩ quan sẽ được
ghi lại và lưu giữ bởi Điều phối viên Huấn luyện. 1.3.11 b

9.

Trước khi cấp bất kỳ vũ khí nào cho nhân viên, Sĩ quan phụ trách vũ
khí của Sở hoặc Huấn luyện viên Súng sẽ đánh giá, kiểm tra và phê
duyệt từng loại vũ khí. Nếu phát hiện bất kỳ trục trặc hoặc lỗi nào
hoặc nếu vũ khí được phát hiện là không an toàn theo bất kỳ cách
nào, khiếm khuyết đó sẽ phải được sửa chữa nếu không thì phải trả lại
vũ khí cho nhà sản xuất để lấy vũ khí thay thế. 1.3.9 c, d

10.

Huấn luyện viên Vũ khí Được chỉ định sẽ giữ nhật ký cho từng loại vũ
khí thuộc sở hữu của Sở cảnh sát Malden. Nhật ký này phải liệt kê tên
hãng sản xuất, model, số sê-ri cho biết đó là vũ khí an toàn. Một tập
tin tập trung cũng sẽ được Điều phối viên Huấn luyện lưu trữ để ghi lại
hãng sản xuất, model và số sê-ri của vũ khí công vụ được cấp cho
từng thành viên trong sở. 1.3.9 e

Vũ khí mang theo khi không làm nhiệm vụ
1.

Sở Cảnh sát Malden

Bất kỳ vũ khí nào mà một sĩ quan mang theo bên người khi làm
nhiệm vụ bảo vệ hoặc để giúp anh ta hành động chính thức với tư
cách là cảnh sát (đặc biệt là vũ khí do sĩ quan mang theo khi đi và
đến một chuyến công tác được phân công) ngoại trừ vũ khí công
vụ được cấp của sĩ quan sẽ được coi là vũ khí mang theo khi
không làm nhiệm vụ.
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2.

Bất kỳ sĩ quan nào muốn mang vũ khí khi không làm nhiệm vụ và
được bảo đảm cho vũ khí đó, trước tiên phải gửi văn bản yêu cầu
Cảnh sát trưởng trình bày chi tiết mô tả đầy đủ về vũ khí đó. 1.3.9
e

3.

Nếu Cảnh sát trưởng phê duyệt vũ khí mang theo khi không làm
nhiệm vụ, sĩ quan phải qua kỳ thi sát hạch với vũ khí ít nhất là sáu
tháng một lần. 1.3.10

4.

Sở sẽ không đảm bảo cho việc sử dụng vũ khí khi không làm
nhiệm vụ của sĩ quan chưa qua kỳ thi sát hạch sử dụng vũ khí đó
cho đến khi sĩ quan đó đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sĩ quan có thể
mang theo vũ khí của mình khi không làm nhiệm vụ (nếu đã qua kỳ
thi sát hạch sử dụng vũ khí đó). 1.3.10

5.

Tất cả đạn dược trong vũ khí mang theo khi không làm nhiệm vụ
được phê duyệt phải là loại do Cảnh sát trưởng phê duyệt. 1.3.9 b

6.

Sĩ quan được nhắc nhở rằng giấy phép mang súng của mình chỉ
áp dụng cho Massachusetts. Mang súng ở hoặc qua bất kỳ tiểu
bang nào khác phải tuân theo luật của tiểu bang đó và sắc lệnh địa
phương. (Lưu ý: H.R. 218 cho phép sĩ quan cảnh sát & sĩ quan
cảnh sát đã nghỉ hưu mang súng ra khỏi tiểu bang với giấy tờ định
danh cảnh sát của mình).

VŨ KHÍ ĐẶC BIỆT
A.

Khi không để trong hộp có khóa trong xe tuần tra, vũ khí đặc biệt sẽ chỉ
được cấp cho sĩ quan đã qua kỳ thi sát hạch sử dụng khi có sự hiểu biết
và cho phép của Sĩ quan Phụ trách đồn cảnh sát hoặc Sĩ quan Phụ trách
Đơn vị Tác chiến Đặc biệt.
1.
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Tất cả sĩ quan được phép sử dụng bất kỳ vũ khí đặc biệt nào của
Sở, chẳng hạn như súng trường M4 carbine, Taser 7, Súng phóng
lựu 40mm và các loại đạn của nó, loại đạn cỡ 12 có mức độ sát
thương thấp hơn sẽ đủ điều kiện sử dụng các loại vũ khí mà họ
được phép sử dụng, theo các tiêu chuẩn đã thiết lập bởi Ủy ban
Huấn luyện Cảnh sát Thành phố (MPTC), nhà sản xuất hoặc Huấn
luyện viên Vũ khí và Chiến thuật của Sở, ít nhất mỗi năm một lần
1.3.9 a
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2.

Danh sách tất cả sĩ quan đã qua kỳ thi sát hạch sử dụng từng loại
vũ khí đặc biệt sẽ được giữ cùng với các loại vũ khí và với Điều
phối viên Huấn luyện.

C.

Các loại vũ khí đặc biệt có thể do Sĩ quan Phụ trách đồn cảnh sát hoặc Sĩ
quan Phụ trách Đơn vị Tác chiến Đặc biệt cấp có chọn lọc nếu, theo ý
kiến của anh ta, những loại vũ khí này là cần thiết để đảm bảo an toàn và
hiệu quả cho hoạt động của cảnh sát. Sĩ quan được trang bị vũ khí đặc
biệt trong những trường hợp như vậy phải sử dụng loại vũ khí đó theo
quy định trong chính sách và thủ tục hiện hành của sở cũng như bất kỳ
hướng dẫn bổ sung nào được ban hành vào thời điểm đó.

D.

Trước khi cấp bất kỳ vũ khí đặc biệt nào, Sĩ quan Phụ trách đồn cảnh sát
hoặc Sĩ quan Phụ trách Đơn vị Tác chiến Đặc biệt sẽ thẩm vấn bất kỳ sĩ
quan nào mà anh ta định cấp vũ khí, cho dù sĩ quan đó hiện có đủ tiêu
chuẩn sử dụng hay không. Sĩ quan cảnh sát có trách nhiệm không chấp
nhận một loại vũ khí đặc biệt trừ khi anh ta đủ tiêu chuẩn sử dụng nó.

XIII. MIỄN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH DO SỬ DỤNG VŨ
LỰC SÁT THƯƠNG 1.3.8
A.

Trong mọi trường hợp mà bất kỳ nhân viên nào hoạt động với tư cách chính
thức sử dụng vũ lực sát thương và khi việc sử dụng vũ lực đó dẫn đến tử vong
hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác, phải thực hiện các bước
sau:
1.

Bất kỳ nhân viên nào có hành động hoặc sử dụng vũ lực với tư
cách chính thức dẫn đến tử vong hoặc thương tật nghiêm trọng sẽ
bị loại khỏi nhiệm vụ trực tiếp, trong khi giám sát viên không liên
quan trực tiếp đến vụ việc hoặc người khác xem xét hành chính về
vụ việc hoặc khoảng thời gian mà Cảnh sát trưởng xét thấy cần
thiết. 1.3.8

2.

Nhân viên có liên quan sẽ được tạo cơ hội gọi cho gia đình của
mình càng sớm càng tốt để tránh khả năng họ biết được sự việc
thông qua các nguồn khác ngoài nguồn chính thức, ví dụ: báo chí,
đài phát thanh, truyền hình, v.v.

3.

Nhân viên không được phép nói chuyện với báo chí. Tất cả thông
tin liên quan đến vụ việc sẽ được phổ biến thông qua Văn phòng
Cảnh sát trưởng hoặc Cán bộ Thông tin Công chúng.

B.

Chuyển sang trạng thái Nghỉ Hành chính sẽ không bị mất lương hoặc phúc lợi.

C.

Nghỉ hưởng nguyên lương và quyền lợi có hai mục đích:
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1.

Để giải quyết các nhu cầu cá nhân và tình cảm của nhân viên và
việc họ tham gia sử dụng vũ lực sát thương dẫn đến thương tích
hoặc tử vong; và

2.

Để đảm bảo với cộng đồng rằng việc xác minh tất cả sự kiện xung
quanh vụ việc như vậy đã được thực hiện một cách đầy đủ và
chuyên nghiệp.

D.

Nhân viên được cho thôi nhiệm vụ thường xuyên và chuyển sang trạng thái Nghỉ
Hành chính sẽ vẫn được nghỉ phép cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và nhu
cầu về tình cảm của anh ta đã được đáp ứng. Sĩ quan Nghỉ Hành chính phải
đảm bảo với Thanh tra Sở và/hoặc Liên bang rằng họ luôn sẵn sàng hỗ trợ điều
tra vụ việc khi cần thiết.

E.

Bất cứ khi nào một nhân viên tham gia sử dụng vũ lực sát thương dẫn đến tử
vong hoặc bị thương nặng, Cảnh sát trưởng hoặc người được Cảnh sát trưởng
chỉ định sẽ thu xếp để tư vấn giảm thiểu căng thẳng. (Bộ phận Hỗ trợ Nhân viên
Cảnh sát Liên bang @ 781-821-5496 hoặc Trụ sở MSP @ 508-820-2121 hoặc
Đơn vị Hỗ trợ Đồng nghiệp của Cảnh sát Boston 617–343-5175 Thứ Hai - Thứ
Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều (tất cả các thời điểm khác hãy gọi 617-594-9091,
yêu cầu nói chuyện với “cố vấn đồng nghiệp thường trực”) hoặc bất kỳ nhà cung
cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý thích hợp cho nhân viên/sĩ quan và gia đình ruột thịt
của họ, được Cảnh sát trưởng ủy quyền.

XIV. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOẶC SỬ DỤNG
VŨ LỰC
Sĩ quan sẽ phải nộp Báo cáo Sử dụng Vũ lực, tuân theo bất kỳ quyền hiến định
nào mà sĩ quan có thể có, cho giám sát viên trực tiếp bất cứ khi nào:

A. Sĩ quan đã sử dụng bất kỳ vũ khí hoặc vũ lực sát thương người hoặc không
sát thương vượt quá mức cần thiết để còng tay phục tùng.
B. Sĩ quan đã thực hiện hành động dẫn đến hoặc được cho là đã dẫn đến
thương tích hoặc tử vong cho người khác.
C. Sĩ quan đã rút và vung súng hoặc vũ khí khác khi đối phó với một thành viên
của công chúng.
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D. Sĩ quan xả súng, ngoài mục đích huấn luyện hoặc sử dụng thích hợp ở phạm
vi sử dụng súng lục được phép.

Tất cả báo cáo Sử dụng Vũ lực sẽ được chuyển cho giám sát viên trực tiếp của sĩ
quan, người này sẽ xem xét vấn đề và hoàn thành phần đánh giá báo cáo Sử
dụng Vũ lực. Trong trường hợp giám sát viên có liên quan đến vụ việc Sử dụng
Vũ lực, tất cả báo cáo sẽ được chuyển đến sĩ quan chỉ huy của giám sát viên để
xem xét và đánh giá.
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PHỤ LỤC- A
Súng tuần tra

Loại

Độ dài nòng

Cỡ

Số ổ đạn được cấp

Glock 22 Gen 4

Súng lục

5.5”

.40

3

Glock 23 Gen 4

Súng lục

4.5”

.40

3

Đạn

Trọng lượng

Cỡ

Gold Dot

180 Grain GDHP

.40

Hornady

TAP Barrier 62 Grain

.223

Blazer
American
Eagle
American
Eagle
Lightfield
Mức độ sát
thương
thấp hơn

180 Grain TMJ
180 Grain TMJ

.40
.40

55 Grain TMJ

.223

12g 2 ¾

12

Sử dụng
Súng lục dùng đạn làm
nhiệm vụ
Súng trường dùng đạn
làm nhiệm vụ
Súng lục dùng đạn tập
Súng lục dùng đạn tập
Súng trường dùng đạn
tập
Có mức độ sát thương
thấp hơn Đạn làm nhiệm
vụ có sát thương

Bao súng ngắn
Bộ phận Tuần tra - Safariland Mid-Ride L Cấp độ III
Thanh tra - Bao súng giấu kín Safariland ALS model 7377-283-411 (Glock 22)
Súng tuần tra - Bao súng giấu kín Safariland ALS model 7377-83 (Glock 22)
Chỉ dành cho SOU - Safariland Mid-Ride Cấp độ III Model 6360-832-131
Súng trường
Sở Cảnh sát Malden
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Bushmaster MODEL XM15 M4 Cỡ .223

Nòng súng 10”

Chỉ dành cho SOU

Bushmaster MODEL XM15-E25 M4

Cỡ .223

Nòng súng 12”

Đội tuần tra

Windham Weaponry WW-15

Cỡ .223

Nòng súng 10”

Tuần tra/SOU

M4

Súng shotgun
Đạn cỡ 12 nạp đạn kiểu bơm Remington Model 870 Bộ phận Tuần tra Mức độ sát
thương thấp hơn
Oleoresin Capsicum --Bình xịt OC
Sabre Red

hình nón

không bắt lửa 2.000.000 SHU’s

Ống ngắm súng trường
EO Tech Ống ngắm có tâm đổ ở giữa

Model 512.A65

Đèn súng trường
Súng M6X GLK

Đèn pin chiến thuật và laser và Đèn pin TLR

Đèn súng lục
Đèn pin TLR-Is đèn chiến thuật gắn trên thanh cho Glock 22 Chỉ dành cho SOU
Thiết bị SOU
Áo chống đạn Protech Áo giáp chiến thuật Cấp độ 3 có tấm chấn đạn súng trường
Mũ bảo hiểm
chiến thuật Protech Delta 4
Cấp độ 3
Khiên chắn đạn
Boongke
toàn thân
Protech
Cấp độ III
Mặt nạ chống
khí độc
Avon
chiến thuật
Đồng phục
5-11 Tact Lite
Vũ khí đặc biệt và đạn dược có mức độ sát thương thấp hơn của SOU
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Súng phóng lựu 40MM (Công nghệ quốc phòng)
Đạn bắn chính xác 40 MM (Bộ phận # 6325)
Đạn bắn trực tiếp tầm xa 40 MM (Bộ phận # 6323LE)
OC đạn bắn trực tiếp 40 MM (Bộ phận # 6320)
Thuốc CS đạn Ferret 40 MM - Đầu đạn xuyên phá (Bộ phận #1292)
M-25 Low Roll II Công nghệ quốc phòng (dụng cụ gây choáng)
Lightfield Nova-DR (đạn gây choáng)

SỞ CẢNH SÁT MALDEN
BÁO CÁO SỬ DỤNG VŨ LỰC
Tên sĩ quan ________________Quân hàm # ________Ngày báo cáo ________Vụ việc #
______________
Bị can/Tên đối tượng ___________________________________________________________
Ngày xảy ra vụ việc _________________________Thời gian xảy ra vụ việc _______ A.M. P.M.
Địa điểm xảy ra vụ việc _____________________________________ £ Trong nhà £ Ngoài trời
Mô tả điều kiện thời tiết và ánh sáng_______________________________________________
Tình trạng nhiệm vụ lúc xảy ra vụ việc: £ Đang làm nhiệm vụ
£ Không làm nhiệm vụ
£
Quân phục £ Thường phục
Loại vũ lực sử dụng:
£ Tay không £ Bình xịt OC £ Dùi cui cảnh sát £ Súng bắn điện
£ Súng Shotgun mức độ sát thương thấp £ Súng
£ Khác: _________________
Loại súng sử dụng:
£ Do sở cấp
£ Của cá nhân
Hãng sản xuất: ____________________
Model: _________________ Sê-ri # __________
Nếu là súng thuộc sở hữu cá nhân, hãy mô tả trong báo cáo bổ sung về hãng sản xuất, model,
số sê-ri, tên chủ sở hữu, địa chỉ và loại đạn được sử dụng.
Lý do sử dụng vũ lực:
£ Tiến hành bắt giữ
£ Khống chế vì sự an toàn của đối tượng
£ Khác
£ Tự vệ
£ Ngăn chặn trọng tội bạo lực
 Bảo vệ người khác £ K-9 Bite
Lý do xả súng:
£ Tự vệ
£ Cướp cò £ Ngăn cản trọng phạm tẩu trốn thoát
£ Bảo vệ người khác
£ Bắn hạ động vật bị thương/nguy hiểm
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Đối tượng có bị thương không? £ CÓ £ KHÔNG Nếu CÓ, hãy mô tả thương tích và vị trí điều trị
y tế:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sĩ quan có bị thương không? £ CÓ £ KHÔNG Nếu CÓ, mô tả thương tích và vị trí điều trị y tế:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Mô tả thương tích đối với bất kỳ người nào khác hoặc thiệt hại tài sản do sử dụng vũ lực:
____________________________________________________________________________
Biểu mẫu báo cáo này gồm một trang áp dụng cho tất cả các vụ việc sử dụng vũ lực. Sử dụng
mẫu báo cáo bổ sung để hoàn thành báo cáo này, giải thích chi tiết cụ thể các tình huống và sự
kiện liên quan đến vụ việc này.
Người nộp: ___________________________Người đánh giá: __________________________
Chữ ký của Sĩ quan

Chữ ký của Tuần tra viên/Chỉ huy Ca

SỞ CẢNH SÁT MALDEN
BÁO CÁO SỬ DỤNG VŨ LỰC
PHẦN ĐÁNH GIÁ

Đánh giá và Nhận xét của Giám sát viên:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Chữ ký của Giám sát viên ______________Quân hàm # _________Ngày___________

Đánh giá và Nhận xét của Chỉ huy Ca:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Chữ ký của Chỉ huy Ca ________________ Quân hàm # _______ Ngày__________

Đánh giá và Nhận xét của Chỉ huy Tuần tra:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Chữ ký của Chỉ huy Tuần tra______________Quân hàm # _______ Ngày__________
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