
Đạo luật Phi hình sự hoá Công việc Mại dâm (Sex Work Decriminalisation Act) 2022 là gì?

Sau nhiều thập kỷ vận động bởi những người hành nghề mại dâm và đồng minh, Victoria đang tiến tới 
mô hình phi hình sự hoá cho công việc mại dâm sau khi Quốc hội Victoria thông qua Dự luật Phi hình 
sự hoá Công việc Mại dâm (Sex Work Decriminalisation Bill) 2021 vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Đây 
là bước đầu tiên tiến tới phi hình sự hoá hoàn toàn công việc mại dâm ở Victoria. Dự luật này đã trở 
thành Đạo luật Phi hình sự hoá Công việc Mại dâm (Sex Work Decriminalisation Act) 2022 (viết tắt là 
Đạo luật) nhằm mục đích công nhận Công việc Mại dâm là một công việc thực sự, và kiểm soát Công 
việc Mại dâm theo cách giống như các ngành khác. Hiện nay chúng tôi đã có một đề cương tổng quát 
về cách triển khai việc phi hình sự hoá ở Victoria, tuy nhiên một số chi tiết về việc thực hiện vẫn đang 
được xác nhận, vì vậy lúc này chúng tôi chưa có bức tranh hoàn thiện về việc phi hình sự hoá sẽ như 
thế nào. Dưới đây quý vị sẽ thấy các câu trả lời tốt nhất hiện nay của chúng tôi cho một số câu hỏi 
thường gặp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho cộng đồng khi có thêm thông tin từ các cơ 
quan chính phủ.

Không phải là công việc mại dâm đã được phi hình sự hoá rồi sao?

Không. Việc này có thể khó hiểu, nhưng ngoài công việc mại dâm trên đường phố, thì công việc mại 
dâm đã hợp pháp ở Victoria, nhưng một số vẫn được kiểm soát bởi luật hình sự và do đó vẫn là hình sự 
hoá (ví dụ, làm việc ở nhà chứa là hợp pháp, nhưng vẫn là tội hình sự khi làm việc này trong khi nhiễm 
HIV ngay cả nếu quý vị đã có tải lượng vi rút không thể phát hiện tức là không thể lan truyền vi rút này).

Công việc mại dâm ngoài đường phố vẫn là bất hợp pháp phải không?

Rất tiếc là dự luật vẫn chưa đạt được việc phi hình sự hoá hoàn toàn vì hành nghề mại dâm ngoài 
đường phố ở một số địa điểm nhất định và vào những thời điểm nhất định vẫn là bất hợp pháp. Bất kỳ 
cáo buộc hình sự nào nhằm vào những người hành nghề mại dâm đều tạo trở ngại cho công lý, làm 
ảnh hưởng đến sự an toàn của công nhân và khả năng tiếp cận dịch vụ và thiếu các biện pháp cần thiết 
để loại bỏ sự kỳ thị đối với mọi hình thức hành nghề mại dâm. Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, và vào tất cả 
mọi lúc trong những ngày được quy định, những người hành nghề mại dâm ngoài đường phố sẽ không 
được hành nghề gần những nơi lễ bái và trường học. Do hạn chế này, RhED và nhiều tổ chức khác của 
người hành nghề mại dâm cho là vẫn chưa đạt được việc phi hình sự hoá hoàn toàn.  
Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để có được phi hình sự hoá hoàn toàn để tất cả  
những người hành nghề mại dâm đều có quyền hạn như nhau.

Các câu hỏi thường gặp về việc phi hình sự hoá 
(decriminalisation)



Khi nào những thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực?

Giai đoạn một trong cải tổ Đạo luật sẽ có hiệu lực vào ngày10 tháng 5 năm 2022. Các thay đổi ở giai đoạn 
một bao gồm:
•  Luật pháp sẽ không còn đòi hỏi những người hành nghề mại dâm phải đi kiểm tra phát hiện bệnh lan 

truyền qua đường tình dục (STI) 3 tháng một lần và cung cấp giấy chứng nhận cho nơi hành nghề.
•  Những người hành nghề mại dâm tư/độc lập sẽ không còn phải đăng ký với Cơ quan Cấp phép Kinh 

doanh và lấy số SWA nữa.
•  Các dịch vụ có thể được mô tả trong quảng cáo.
•  Hình ảnh toàn bộ cơ thể có thể được đăng trên quảng cáo, tuy nhiên những người hành nghề mại dâm có 

thể phải tuân theo các biện pháp kiểm soát khác theo luật (như bộ luật và quy định về quảng cáo).
•  Quảng cáo cho công việc mại dâm có thể được phát thanh hay truyền hình (theo suy xét của công ty phát 

sóng liên quan và các bộ luật và quy định của liên bang).
• Các vị trí hành nghề mại dâm trống có thể được quảng cáo. 

Giai đoạn hai của cải tổ sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2023. Các thay đổi này bao gồm:
•  Đạo luật về Công việc Mại dâm (Sex Work Act) (1994) sẽ hoàn toàn bị huỷ bỏ.
•  Các thay đổi đối với yêu cầu quy hoạch giấy phép cho cơ sở kinh doanh công việc mại dâm
•  Những người hành nghề mại dâm tư nhân sẽ có thể làm việc ở nhà và cung cấp dịch vụ gọi đến tuỳ theo 

ngưỡng quy hoạch do hội đồng địa phương kiểm soát
•  Nếu người hành nghề mại dâm muốn làm việc ở nhà cùng với ba công nhân khác trở lên, họ sẽ có thể làm 

như vậy sau khi đã nộp đơn xin giấy phép của hội đồng thành phố giống như các cơ sở kinh doanh tại nhà 
khác như tiệm uốn tóc.

•  Bãi bỏ các điều khoản cụ thể về nhà chứa và cơ sở hộ tống trong Đạo luật Sức khoẻ Công cộng và An 
sinh (Public Health and Wellbeing Act) 2008. 

Tôi có thể làm việc ở nhà không?

Các thay đổi vào giai đoạn hai của cải tổ sẽ có hiệu lực không trễ hơn tháng 12 năm 2023. Làm việc ở nhà 
riêng sẽ không còn nằm trong định nghĩa của 'nhà chứa' nữa. Điều này sẽ cho phép về luật pháp những 
người hành nghề mại dâm được gặp khách hàng từ nhà riêng của mình nếu họ đáp ứng các yêu cầu quy 
hoạch cho các cơ sở kinh doanh tại nhà khác, như diện tích mặt bằng và số lượng công nhân. Nếu quý vị 
đáp ứng các yêu cầu này, nói chung sẽ không cần giấy phép nữa. Quý vị cũng sẽ cần đảm bảo tuân theo 
các điều kiện trong hợp đồng thuê nhà, nếu có.

Đối với những người hành nghề mại dâm ở nhà cùng với ba công nhân nữa trở lên, quý vị sẽ cần nộp đơn 
xin giấy phép của hội đồng địa phương của quý vị. Thông tin về giấy phép sẽ do hội đồng địa phương lưu 
giữ và sẽ có trên trang mạng của hội đồng địa phương để bất kỳ ai cũng có thể tìm đọc. Danh sách sẽ 
KHÔNG tiết lộ loại hoạt động kinh doanh mà quý vị sẽ có tại nhà.



Tôi có được phép làm việc tại một căn hộ hay khách sạn mà tôi đã thuê không?

Có. Sau giai đoạn hai của cải tổ, việc tiếp khách tại căn hộ hay khách sạn được thuê sẽ không còn là bất 
hợp pháp nữa. Mặc dù nó có thể là hợp pháp, nhưng điều quan trọng cần biết là sẽ vẫn còn tồn tại sự kỳ 
thị mà những người hành nghề mại dâm trước kia đã phải đối mặt tại một số khách sạn. RhED sẽ sẵn sàng 
giúp đỡ hỗ trợ và bênh vực cho bất kỳ người nào bị kỳ thị. Đạo luật cũng bao gồm sửa đổi Đạo luật Cơ hội 
Bình đẳng (Equal Opportunity Act) 2010 để bãi bỏ một ngoại lệ cho phép từ chối nhà ở cho những người 
tham gia dịch vụ mại dâm thương mại. Công việc mại dâm cũng sẽ được thêm vào như một thuộc tính được 
bảo vệ để che chở những người hành nghề mại dâm hiện tại và trước đây khỏi sự kỳ thị bất hợp pháp.

Tôi có thể làm việc từ một căn hộ thuê với những người hành nghề mại dâm khác không?

Có, kể từ tháng 12 năm 2023, tuy nhiên nếu quý vị làm việc với từ ba công nhân khác trở lên, quý vị sẽ cần 
có giấy phép của hội đồng địa phương như đề cập ở trên, và sẽ cần đảm bảo quý vị tuân thủ bất kỳ điều 
kiện nào trong hợp đồng mướn nhà của mình.

Hiện nay tôi có thể mô tả chi tiết các dịch vụ của mình trong quảng cáo không?

Có, điều này thuộc giai đoạn một của cải tổ, bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Những người hành 
nghề mại dâm ở Victoria trước kia không được phép ghi chi tiết cụ thể về các dịch vụ mà họ cung cấp. Bất 
kỳ người nào đã từng làm việc tư nhân sẽ biết là điều này rất bực mình và nghĩa là phải nhắn tin đi lại nhiều 
lần với khách hàng tiềm năng. Những người hành nghề mại dâm sẽ có thể mô tả dịch vụ một cách chi tiết 
ngay từ đầu, cho phép nói rõ ranh giới, ít tranh cãi hơn, và ít công việc hành chính hơn!

Tôi vẫn cần SWA để làm việc tư nhân không?

Không. Hệ thống cấp phép SWA đòi hỏi tất cả những người hành nghề tư nhân phải đăng ký tên và địa chỉ 
thật, sẽ bị bãi bỏ. Điều này nghĩa là quý vị sẽ không còn cần đăng ký làm việc tư nhân kể từ ngày 10 tháng 
5 năm 2022, tuy nhiên quý vị sẽ cần tuân theo những yêu cầu miễn trừ khác cho chủ kinh doanh nhỏ theo 
điều 23 của Đạo luật về Công việc Mại dâm (Sex Work Act) 1994 cho đến khi nó được bãi bỏ hoàn toàn. 
Danh sách đăng ký mang tính lịch sử cũng sẽ bị huỷ, nghĩa là tất cả hồ sơ trước kia của những người hành 
nghề mại dâm có số SWA sẽ biến mất.

Tại sao lại bỏ việc xét nghiệm bắt buộc?

Hệ thống xét nghiệm bắt buộc ba tháng một lần hiện nay đã không có tác dụng và là một biện pháp kiểm 
soát không cần thiết đối với sức khoẻ của những người hành nghề mại dâm. Nghiên cứu cho thấy là việc 
xét nghiệm bắt buộc không cải thiện tỷ lệ lây nhiễm STI. Những người hành nghề mại dâm Úc có tỷ lệ tuyệt 
vời về sử dụng bao cao su, và về kiến thức và thông lệ sức khoẻ mại dâm. Những người hành nghề mại 
dâm Úc có tỷ lệ bị STI thấp nhất trên thế giới và sẽ tiếp tục tự chăm sóc sức khoẻ của mình  
mà không bị luật pháp bắt buộc làm như vậy. Để hỗ trợ sức khoẻ và an sinh của  
những người hành nghề mại dâm, sẽ có các chương trình giáo dục và hỗ trợ  
do những người đồng đẳng thực hiện cũng như khả năng tiếp cận tốt hơn  
chăm sóc sức khoẻ và xét nghiệm sức khoẻ tình dục, không bị kỳ thị  
và phân biệt đối xử.



Tỷ lệ STI sẽ không tăng nếu chúng tôi không phải xét nghiệm mỗi 3 tháng sao?

Trước khi áp dụng biện pháp xét nghiệm bắt buộc ở Victoria, những người hành nghề mại dâm đã thành 
công trong việc tự chịu trách nhiệm về sức khoẻ của mình, và không có ý do gì để cho rằng các công nhân 
sẽ không tiếp tục làm như vậy một khi việc xét nghiệm không còn là bắt buộc. NSW đã phi hình sự hoá việc 
hành nghề mại dâm vào năm 1995, và những người hành nghề mại dâm được thấy là đã có tỷ lệ lan truyền 
STI ít nhất là thấp bằng dân số bình thường. Những người hành nghề mại dâm vẫn được hoan nghênh và 
khuyến khích đi kiểm tra sức khoẻ tình dục ở mức độ thường xuyên như họ mong muốn, dù là 3 tháng hay 
thường xuyên hơn. Những người hành nghề mại dâm biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn bất kỳ người nào 
khác và là những chuyên viên tình dục an toàn hơn. Việc bãi bỏ xét nghiệm bắt buộc sẽ cho phép những 
người hành nghề mại dâm có quyền tự chủ hơn về cơ thể đối với việc khi nào họ cần đi xét nghiệm cho 
phù hợp với các hoạt động rủi ro cụ thể. Một khi Đạo luật về Công việc Mại dâm (Sex Work Act) 1994 được 
bãi bỏ, ngành mại dâm sẽ được trợ giúp bởi hướng dẫn mới về sức khoẻ công cộng và kiểm soát bệnh lây 
nhiễm, chú trọng vào việc đẩy mạnh sức khoẻ và giảm tác hại.

Những thay đổi về cấp phép có ý nghĩa thế nào đối với các nhà chứa?

Sẽ không còn cần giấy phép để vận hành nhà chứa. Vẫn còn quá sớm để nói, nhưng chúng tôi dự kiến điều 
này có thể nghĩa là sẽ có nhiều nhà chứa xuất hiện hơn tại các khu vực cư dân, làm tăng sự hữu hình và 
khiến cho các lựa chọn làm việc đa dạng hơn. Có nhiều lựa chọn hơn về nơi làm việc sẽ nghĩa là có nhiều 
lựa chọn hơn về nơi làm việc phù hợp với các giá trị của quý vị và hoạt động theo cách hiệu quả cho quý 
vị. Các nhà chứa sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi các cơ quan như WorkSafe giống như với các ngành khác 
để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người. Sẽ vẫn cần phải được hội đồng địa phương 
chấp thuận cho nên có thể vẫn còn những trở ngại đối với việc mở cơ sở kinh doanh mại dâm và có thể cả 
các cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng luật pháp.

Sẽ vẫn bán rượu bia ở các nhà chứa không?

Việc thông qua Đạo luật nghĩa là các chủ nhà chứa sẽ có thể nộp đơn xin phục vụ rượu bia ở đó. Điều này 
không nhất thiết nghĩa là tất cả các nhà chứa sẽ phục vụ rượu bia, mà chỉ là những nhà chứa quyết định đó 
là cái họ muốn cung cấp tại cơ sở kinh doanh của mình. Các nhà chứa sẽ phải nộp đơn xin giấy phép bán 
rượu giống như bất kỳ một cơ sở kinh doanh phục vụ rượu bia nào khác phải làm.

Điều này không nguy hiểm sao?

Như quý vị có thể biết, nhiều khách hàng đến nhà chứa khi họ đã ở những mức độ say xỉn khác nhau rồi. 
Theo luật cấp phép bán rượu, việc phục vụ thêm rượu cho một người rõ ràng đã say xỉn là bất hợp pháp. 
Các nhà chứa sẽ cần phải hoạt động theo các luật này nếu họ phục vụ rượu bia.

Tôi có thêm câu hỏi! Tôi có thể trò chuyện về các câu hỏi được không?

Tất nhiên rồi! Hãy liên lạc với nhóm hỗ trợ và bênh vực của chúng tôi ở RhED tại;
sexworker@sexworker.org.au
hay
1800 458 752


