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Tờ thông tin 
Cải cách những trường hợp ngoại lệ liên quan đến tôn giáo trong Đạo 
luật Bình đẳng Cơ hội 2010 

Chính phủ Victoria đang đề xuất những sửa đổi đối với Đạo luật Bình đẳng Cơ hội (2010). Theo Đạo 
luật này, hiện nay các tổ chức và trường học tôn giáo có quyền phân biệt đối xử một người nào đó dựa 
trên giới tính, khuynh hướng tình dục, hoạt động tình dục hợp pháp, tình trạng hôn nhân, tình trạng là 
cha mẹ và bản sắc giới tính. Những phẩm chất này sẽ được nhắc đến là đặc điểm cá nhân trong toàn 
bộ tờ thông tin này. 

Phân biệt đối xử 
Phân biệt đối xử là khi người nào đó bị đối xử bất công vì đặc điểm cá nhân được pháp luật bảo vệ. 
Theo Đạo luật Bình đẳng Cơ hội 2010, hành vi phân biệt đối xử và quấy rối tình dục trái pháp luật khi 
điều đó xảy ra trong một số lĩnh vực nhất định của đời sống công cộng, bao gồm tại nơi làm việc, trường 
học hoặc tại các tiệm. Tuy nhiên, Đạo luật này công nhận việc cần phải cân bằng các quyền hạn của 
mọi người, kể cả những người có tín ngưỡng. Để giải quyết điều này, có những trường hợp ngoại lệ có 
nghĩa là trong một số trường hợp nhất định, phân biệt đối xử không vi phạm pháp luật. 

Những trường hợp ngoại lệ liên quan đến tôn giáo 
Theo Đạo luật Bình đẳng Cơ hội, các tổ chức và trường học tôn giáo có quyền phân biệt đối xử người 
nào đó vì đặc điểm cá nhân. Điều này có nghĩa là các tổ chức và trường học tôn giáo có quyền hợp 
pháp khi từ chối học sinh tương lai, đuổi học học sinh, từ chối tuyển dụng người nào đó, sa thải người 
nào đó hoặc đối xử khác biệt với người nào đó dựa trên những lý do này. 
Các trường học và tổ chức tôn giáo chỉ có quyền phân biệt đối xử đối với người nào đó khi điều đó phù 
hợp với giáo lý, đức tin hoặc nguyên tắc tôn giáo hoặc khá hợp lý để tránh làm tổn thương đức tin của 
người khác. 
Ví dụ, trường tôn giáo có quyền sa thải phụ tá hành chính khi người này là người đồng tính, hoặc ly 
hôn, nếu nhà trường cho rằng đó là điều cần thiết để tránh làm tổn thương đức tin của các thành viên 
khác trong tôn giáo. Tổ chức tôn giáo có quyền từ chối cung cấp dịch vụ tư vấn cho người dân nào là 
người chuyển giới nếu sự phân biệt đối xử phù hợp với niềm tin tôn giáo của họ.  
Ngoài ra, theo Đạo luật này, cá nhân cũng có quyền phân biệt đối xử với người khác dựa vào tín 
ngưỡng và các đặc điểm cá nhân khác nếu đó là điều cần thiết để cá nhân đó có thể theo tôn giáo của 
họ. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ này rất hạn chế vì hầu hết trường hợp phân biệt đối xử xảy ra trong 
bối cảnh nơi làm việc hoặc trường học.  

Những thay đổi đã được đề xuất 
Chính phủ muốn sửa đổi luật để khi tuyển dụng nhân viên, các tổ chức và trường học tôn giáo chỉ được 
phép phân biệt đối xử khi sự tuân thủ tín ngưỡng là yêu cầu cố hữu của công việc đó. Ngoài ra, khi điều 
hành trường học hoặc cung cấp các dịch vụ do Chính phủ Victoria tài trợ, các tổ chức tôn giáo sẽ chỉ 
được phép phân biệt đối xử dựa trên tín ngưỡng của người đó (không dựa trên các đặc điểm cá nhân 
khác). 
Các cá nhân sẽ không được phép phân biệt đối xử trong những trường hợp đã quy định trong Đạo luật 
Bình đẳng Cơ hội để tuân thủ tín ngưỡng. 
Những sửa đổi này sẽ bảo đảm thế cân bằng công bằng hơn giữa quyền tự do tôn giáo và quyền không 
bị phân biệt đối xử. 

https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
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Điều gì sẽ không thay đổi 
Chính phủ sẽ không sửa đổi luật để rồi các tổ chức và trường học tôn giáo có quyền phân biệt đối xử 
liên quan đến: 

• tấn phong hoặc bổ nhiệm linh mục, mục sư tôn giáo hoặc thành viên dòng tu 

• đào tạo hoặc giáo dục người muốn được tấn phong hoặc bổ nhiệm làm linh mục, mục sư tôn 
giáo hoặc thành viên dòng tu 

• tuyển chọn hoặc bổ nhiệm người để thực hiện các chức năng liên quan đến, hoặc tham gia vào 
bất kỳ việc tuân thủ hoặc thực hành tôn giáo. 

Thêm thông tin 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về những cải cách sắp tới và các đường dẫn tới các dịch vụ hỗ trợ sẵn 
cótại justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions.  

Các câu hỏi thường gặp 
 
1. Có phải theo các luật đã được đề xuất, trường tôn giáo sẽ buộc phải tuyển dụng người không ủng hộ 

tín ngưỡng của họ? 

Không. Theo các luật đã được đề xuất, trường tôn giáo sẽ có quyền chỉ tiếp tục tuyển dụng người có 
cùng tín ngưỡng với nhà trường nếu việc có cùng tín ngưỡng là phần cố hữu (tức là quan trọng hoặc 
thiết yếu) của nhiệm vụ công việc. 
 
2. Có phải theo các luật đã được đề xuất, trường tôn giáo sẽ không được phép dạy tôn giáo của họ 

nữa? 

Không. Các luật đã được đề xuất sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền cha mẹ cho con cái theo học tại 
trường tôn giáo dạy và thực hành tôn giáo của họ. 
 
3. Có phải Victoria là nơi duy nhất trên thế giới có những loại luật đã được đề xuất này hay không? 

Không. Ở Tasmania cũng có những luật tương tự đã tồn tại hơn một thập niên 
 
4. Có phải theo các luật đã được đề xuất, tổ chức tôn giáo không có quyền quyết định ai được phép 

làm linh mục hay thầy tế Hồi giáo (imam)? 

Không. Victoria đã có luật cho phép tổ chức tôn giáo quyết định ai có thể được chọn cho các vai trò liên 
quan đến việc thực hành hoặc tuân thủ tôn giáo, chẳng hạn như trở thành linh mục hoặc thầy tế Hồi 
giáo. Những luật này sẽ không thay đổi. 
 
5. Có phải theo các luật đã được đề xuất, trường tôn giáo sẽ phải nhận học sinh có tôn giáo khác? 

Không. Victoria đã có luật cho phép các trường tôn giáo chỉ nhận học sinh có tôn giáo có liên quan. 
Những luật này sẽ không thay đổi. 
 
6. Liệu trường học tôn giáo có quyền quyết định không tuyển dụng giáo viên chỉ vì giáo viên đó là 

người đồng tính hay cha mẹ chưa kết hôn hay không? 

http://justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions
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Không. Trường tôn giáo sẽ không có quyền từ chối tuyển dụng ai đó do khuynh hướng tình dục hoặc 
tình trạng hôn nhân của người đó.  
 
7. Liệu trường tôn giáo có phải tuyển dụng một người nào đó ngay cả khi tín ngưỡng của người đó 

khác với tín ngưỡng của nhà trường hay không?  

Không. Trong một số trường hợp nhất định, khi tín ngưỡng là phần cố hữu (tức là quan trọng hoặc thiết 
yếu) của nhiệm vụ công việc, trường học sẽ có thể quyết định không tuyển dụng một người nào đó nếu 
tín ngưỡng của người đó khác với tín ngưỡng của nhà trường. 

 

8. Các luật đã được đề xuất có đặt ra tiêu chuẩn bất nhất (double standard) bằng cách cho phép các 
nhóm khác, như đảng phái chính trị, chọn người họ muốn tuyển dụng, khi tổ chức tôn giáo sẽ bị mất 
quyền này? 

Không. Tổ chức và trường học tôn giáo sẽ tiếp tục có quyền chọn người họ muốn tuyển dụng dựa trên 
tín ngưỡng nhưng không có quyền phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm không liên quan như tính dục 
hoặc bản sắc giới tính. Tương tự, đảng phái chính trị chỉ có quyền chọn người họ muốn tuyển dụng dựa 
trên chính kiến của người đó mà không dựa trên các đặc điểm không liên quan khác. 

 

9. Các luật đã được đề xuất có vi phạm luật nhân quyền quốc tế hay không? 

Không. Những sửa đổi này sẽ cân bằng hợp lý quyền tự do tôn giáo với quyền bình đẳng để cả hai đều 
có thể được công nhận và thụ hưởng một cách thích hợp.  

 

10. Liệu những sửa đổi này có tạo ra quyền lực mới để quan tòa phán quyết tôn giáo của một tổ chức 
hoặc một trường học tôn giáo có phù hợp hay không? 

Không. Theo tất cả các loại luật hiện hành ở Úc, đôi khi, tòa án có thể cần phải phán quyết một tổ chức 
hoặc trường học tôn giáo đang thực hành loại tôn giáo nào, dựa trên bằng chứng. Điều này đúng theo 
luật hiện hành trên khắp nước Úc và sẽ vẫn đúng như theo những luật đã được đề xuất. 
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