
 

Hoạt động mại dâm và luật pháp ở 

Queensland  

 

* Thuật ngữ ưa thích của chúng tôi là “là làm 
công việc tình dục” thuật ngữ “mại dâm”, chỉ 
được sử dụng khi được trích dẫn trực tiếp từ 
pháp luật. 

Mại dâm thế nào được định nghĩa trong luật? 

Theo Bộ luật hình sự, s.229E ý nghĩa của mại dâm 
là: 

Một người tham gia bán dâm nếu người đó tham 
gia, hoặc được đề nghị tham gia, trong việc cung 
cấp cho người khác, dưới sự sắp xếp của tính 
chất thương mại, trong bất kỳ hoạt động nào sau 
đây 

a) quan hệ tình dục; 
b) thủ dâm; 
c) quan hệ tình dục bằng miệng; 
d) bất kỳ hoạt động nào, ngoài quan hệ tình 

dục, thủ dâm hoặc quan hệ tình dục bằng 
miệng, liên quan đến việc sử dụng 1 người 
bởi người khác để thỏa mãn tình dục của 
anh ta hoặc cô ta liên quan đến thể xác. 

 Vì vậy, để trở thành ‘mại dâm’, nó phải có cả ba 
điều sau đây: 

● Tính chất thương mại (trao đổi tiền hoặc 
một cái gì khác có giá trị) 

● Sự thỏa mãn tình dục 
● Liên hệ vật lý 

Quan hệ tình dục  được định nghĩa là bao gồm cả 
hoặc một trong hai hoạt động sau: 

● sự xâm nhập vào bên trong cơ thể, ở bất 
kỳ mức độ nào, của âm đạo, âm hộ hoặc 
hậu môn của một người bởi bất kỳ phần 
nào của cơ thể của người khác 

● sự xâm nhập vào bên trong cơ thể, ở bất 
kỳ mức độ nào, của âm đạo, âm hộ hoặc 
hậu môn của một người, được thực hiện 
bởi một người khác bằng cách sử dụng 
một vật dụng.” 

Điều hợp pháp ở Queensland là gì? 

Mỗi tiểu bang của Úc có luật mại dâm riêng. 
Những gì là hợp pháp ở một tiểu bang không 
nhất thiết là hợp pháp ở một tiểu bang khác. Điều 
quan trọng là phải biết những gì là hợp pháp và 
những gì không phải để bạn có thể đưa ra lựa 
chọn sáng suốt về cách thức và nơi làm việc nếu 
bạn không muốn có nguy cơ bị bắt giữ. 

Hầu hết các luật tại Queensland điều chỉnh hoạt 
động mại dâm đều tuân theo Đạo luật mại dâm 
1999 và Bộ luật hình sự 1899 (Chương 22a). 

Có hai hình thức hoạt động mại dâm hợp 
pháp ở Queensland: 

1. Làm kinh doanh mại dâm tư nhân 
(thương nhân duy nhất 1 thành viên) 
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Đây là nơi một người bán dâm làm việc một mình, 
cho dù đó là từ nhà, đơn vị, nhà nghỉ hoặc khách 
sạn của họ. Những người hành nghề mại dâm tư 
nhân được phép cung cấp hợp pháp đi tới chổ 
của khách và khách tới chổ của bạn với điều kiện 
họ tự làm việc một mình. Bạn không thể làm việc 
như một người dắt mối hoặc làm cho người dắt 
mối bất kể người dắt mối đó ở đâu (ví dụ: bạn 
không thể làm việc cho một người dắt mối ở tiểu 
bang khác và cung cấp tình dục ở Queensland). 

Người khác duy nhất có thể tham gia kinh doanh 
tình dục với bạn là người được thuê để thực hiện 
các dịch vụ của một vệ sĩ và / hoặc tài xế. Đây có 
thể là cùng một người nhưng họ phải được cấp 
phép theo Đạo luật Nhà cung cấp Bảo Vệ năm 
1993 để vừa là vệ sĩ vừa là tài xế. Vệ sĩ phải có Giấy 
phép vệ sĩ và người lái xe phải có Giấy phép điều 
khiển đám đông. 

 Các nhà giao dịch tư nhân không được phép có 
bất kỳ nhân viên hỗ trợ nào khác như nhân viên 
tiếp tân hoặc người dọn dẹp nhưng việc có ai đó 
trở thành một người nhận tin nhắn của bạn. Đó là 
một người biết nơi bạn sẽ đến và bạn sẽ đi trong 
bao lâu nhưng chỉ cần thiết là có thể giữ an toàn 
cho bạn. Người nhận tin nhắn ’không thể là một 
người hành nghề mại dâm hoặc nhận tin nhắn 
cho nhiều người bán dâm cùng một lúc. Người 
nhận tin nhắn ’không thể có mặt tại chỗ trong khi 
bạn đang làm việc. 

2. Hoạt động mại dâm được thực hiện trong 
một nhà thổ được cấp phép 

 Để làm việc trong một nhà thổ được cấp phép, 
một người bán dâm cần phải có giấy chứng nhận 
sức khỏe tình dục hiện tại do một chuyên gia y tế 
cấp. Bản sao của các chứng chỉ này được yêu cầu 
bởi người được cấp phép và phải còn giá trị thời 
hạn cho đến khi bạn làm việc tại nhà thổ được cấp 
phép. Họ cần được gia hạn 3 tháng một lần. 

(Xem thêm trang mạng của  Respect Inc về thông 
tin sức khỏe tình dục ). 

Luật sử dụng trang thiết bị bảo vệ (bao cao 
su, miếng màng cao su): 

Vào tháng 12 năm 2003, một sửa đổi của Đạo luật 
mại dâm 1999 đã được thông qua, đòi hỏi tất cả 
những người hành nghề mại dâm và khách hàng 

phải sử dụng trang thiết bị bảo vệ trong quan hệ 
tình dục và bằng miệng (cho và nhận). Điều này 
có nghĩa là sử dụng bao cao su để quan hệ tình 
dục thâm nhập cơ thể, sử dụng bao cao su cho 
quan hệ bằng miệng và sử dụng miếng màng cao 
su trong khi quan hệ tình dục bằng miệng (hậu 
môn và âm đạo). Bất kỳ sự thâm nhập vào cơ thể 
nào cũng có thể được bao gồm (ví dụ: sử dụng 
găng tay / cũi ngón tay để thâm nhập bằng ngón 
tay hoặc bàn tay và bao cao su trên dương vật 
giả, máy rung và dây đeo). 

Điều này có thể áp dụng cho: 

● Sử dụng bao cao su để quan hệ tình dục. 
● Sử dụng bao cao su cho công việc quan hệ 

bằng miệng và sử dụng miếng màng cao 
su để nhận quan hệ tình dục bằng miệng 
(hậu môn và âm đạo). 

● Sử dụng găng tay / cũi ngón tay cho ngón 
tay hoặc bàn tay. 

● Sử dụng bao cao su trên dương vật giả, 
máy rung và dây đeo. 

Vào năm 2006, luật này đã được thay đổi để nó 
trở thành bất hợp pháp khi ‘cung cấp dịch vụ hay 
yêu cầu dịch vụ tình dục mà không cần thiết bị 
bảo vệ. Nhưng cảnh sát sẽ giả làm khách hàng để 
dụ dỗ gái mại dâm đồng ý (‘cung cấp dịch vụ) để 
cung cấp dịch vụ mà không cần bao cao su hoặc 
miếng màng cao su. Điều này có thể qua tin nhắn, 
qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. 

Luật quảng cáo dịch vụ tình dục: 

Tất cả quảng cáo về dịch vụ tình dục phải tuân thủ 
Đạo luật mại dâm 1999 và Nguyên tắc quảng cáo 
do Cơ quan cấp phép mại dâm (PLA) đề ra. Điều 
này bao gồm quảng cáo dịch vụ của bạn ở 
Queensland hoặc ở nơi khác và bất kỳ trang web 
nào bạn liên kết. 

Những chính sách này nói, trong số những điều 
khác, rằng: 

● Bạn KHÔNG được mô tả các dịch vụ bạn 
cung cấp 

● Bạn không thể quảng cáo dịch vụ bất hợp 
pháp (làm tình nhiều nguời) 

● Bạn không thể đề cập trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến mát xa 
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● Cảnh báo 18+ phải được đưa vào tất cả các 
trang web và bất kỳ trang web nào được 
liên kết từ quảng cáo của bạn phải tuân 
thủ luật pháp của Queensland 

● Bạn có thể đặt một bức ảnh trong quảng 
cáo của bạn (có những hạn chế). 

Nếu bạn nghi ngờ về việc liệu quảng cáo có tuân 
thủ luật pháp hay không, hãy truy cập phần 
“Quảng cáo” trên trang web của Respect Inc. 

Điều gì là bất hợp pháp ở Queensland? 

Nhà thổ hoặc tiệm mát xa không có giấy phép 

Một danh sách các nhà thổ được cấp phép có sẵn 
trên trang web của Cơ quan cấp phép mại dâm. 
Nếu bạn không chắc chắn về việc nhà thổ có 
được cấp phép hay không, hãy kiểm tra danh 
sách tại www.pla.qld.gov.au. 

Hai hoặc nhiều gái mại dâm làm việc cùng nhau 
hoặc chia sẻ một cơ sở (không phải nhà thổ) 

Làm việc cùng nhau là bất hợp pháp. Ngay cả khi 
bạn không trả lời các điện thoại khác của nhau 
hoặc chia sẻ khách hàng, thực tế là bạn đang ở 
chung hoặc chia sẻ các cơ sở là bất hợp pháp. 
Theo luật, ‘cơ sở’ bao gồm một tòa nhà hoặc cấu 
trúc thuộc bất kỳ loại nào (sử dụng toàn bộ, sử 
dụng một phần hoặc sử dụng một nhóm các tòa 
nhà), đất hoặc nước mà tòa nhà hoặc công trình 
được đặt, và bất kỳ phương tiện, đoàn lữ hành, 
tàu hoặc máy bay nào. 

Hoạt động mại dâm trên đường phố 

Tiếp cận khách hàng hoặc lảng vảng để thu hút 
khách hàng (mời chào) ở bất kỳ nơi công cộng 
nào, chẳng hạn như quán cà phê, sòng bạc, 
đường phố, trạm dừng xe tải, câu lạc bộ, khách 
sạn và câu lạc bộ đêm là bất hợp pháp. 

Những người dắt mối 

Cách duy nhất bạn có thể làm dắt mối là một 
người cung cấp tình dục tư nhân (tức là làm việc 
cho chính bạn). Theo Đạo luật mại dâm 1999, các 
cơ quan dắt mối là bất hợp pháp. 

 

Tiệm massage 

Tiệm massage cung cấp ‘phần cuối vui vẻ’ là bất 
hợp pháp. Là một nhà điều hành tư nhân, việc 
quảng cáo hoặc mô tả bản thân là cung cấp dịch 
vụ mát xa là bất hợp pháp nếu bạn cung cấp bất 
kỳ dịch vụ tình dục nào (ví dụ: bao gồm cả hỗ trợ 
bằng tay hoặc phần cuối vui vẻ). 

Hai người cung cấp tình dục cùng một lúc 

Tổ chức hoặc tham gia với một người bán dâm 
khác trong một hành vi kép là bất hợp pháp. 

Không sử dụng bao cao su, Miếng màng cao su 

Ở Queensland, việc cung cấp bất kỳ dịch vụ tình 
dục nào cho khách hàng mà không sử dụng biện 
pháp phòng ngừa thích hợp là bất hợp pháp. 

Tuyển người mua bán dâm 

 Theo luật, tuyển người mua bán dâm có nghĩa là 
để cố tình lôi kéo hoặc tuyển dụng cho các mục 
đích khai thác tình dục. Việc lôi kéo một người 
tham gia hoạt động mại dâm ở Queensland hoặc 
các nơi khác là bất hợp pháp. 

Cố ý tham gia cung cấp mại dâm hoặc điều hành 
mại dâm cho người khác 

 Nếu bạn làm điều này, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
bạn đang phạm tội. Điêu nay bao gồm: 

● Nhận, chỉ đạo hoặc chuyển hướng các 
cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hoặc các hình 
thức tin nhắn khác, nhận đặt chỗ hoặc 
nhận tiền, biết rằng hành động này có liên 
quan đến hoạt động mại dâm của một 
người khác (một người nhắn tin chỉ có thể 
nhận một tin nhắn để đảm bảo an toàn 
cho tình dục công nhân, và không được là 
người bán dâm và chỉ có thể làm như vậy 
cho một người bán dâm tại một thời 
điểm). 

● Người tài xế, người tài xế và người thuê 
phương tiện cố tình cung cấp dịch vụ vận 
chuyển giao thông cho người bán dâm 
hoặc khách hàng (một người chỉ có thể lái 
xe cho người bán dâm đến đặt chỗ nếu họ 
có Giấy phép đám đông điều khiển và chỉ 
lái xe cho một người bán dâm tại một thời 
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điểm). Một gái mại dâm không thể là lái xe 
cho người bán dâm khác. 

● Hỗ trợ quảng cáo cho người bán dâm. 

● Nhận được lợi ích tài chính hoặc lợi ích 
khác từ một người khác tham gia hoạt 
động mại dâm để đổi lấy việc giới thiệu 
khách hàng. 

Gài bẫy 

Cảnh sát ở Queensland đóng giả làm khách hàng 
để lấy bằng chứng. Điều này có thể trực tiếp, qua 
điện thoại hoặc qua tin nhắn. Theo Đạo luật 
Quyền lực Cảnh sát năm 2000, họ có quyền miễn 
trừ yêu cầu các dịch vụ bất hợp pháp. Hãy nhớ 
rằng đồng ý cung cấp dịch vụ bất hợp pháp (mà 
không thực sự thực hiện chúng) trong một số 
trường hợp cũng là phạm tội. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: 

Tất cả tài liệu trong tờ thông tin này chỉ được 
cung cấp cho thông tin của bạn và có thể không 
được hiểu là tư vấn hoặc chỉ dẫn về pháp lý, y tế 
hoặc sức khỏe. 

 
 
Liên hệ của Respect Inc: 
 
Brisbane Office 
28 Mein Street 
Spring Hill QLD 4000 
07 3835 1111 (điện thoại ) 
 
Gold Coast Office 
Level 1, 3 Davenport Street 
Southport QLD 4215 
07 5564 0929 (điện thoại ) 
 
Cairns Office 
7/24 Florence Street 
Cairns City QLD 4870 
07 4051 5009 (điện thoại ) 
 
Townsville Office 
118a Charters Towers Road 
Hermit Park Townsville QLD 4812 
07 4724 4853 (điện thoại ) 
 
www.respectqld.org.au 
info@respectqld.org.au  
 
Tờ thông tin này là chính xác vào tháng 6 năm 
2020 
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