Tờ Thông tin
Luật phá thai ở Úc
Vì Chính phủ Úc không ban hành luật phá thai nên các Tiểu bang và Lãnh địa có luật lệ riêng. Dù ở
một số tiểu bang, phá thai vẫn còn là luật hình sự, tuy nhiên theo phán quyết của tòa án phá thai được
coi là hợp pháp nếu đạt được một số điều kiện nhất định. Những điều kiện này khác nhau chút đỉnh tùy
theo tiểu bang. Người phụ nữ muốn phá thai không cần phải được người cha ưng thuận và về mặt
pháp lý, người cha có lẽ không thể ngăn cản phá thai. Tại tất cả các tiểu bang và lãnh địa, người phụ
nữ phải ưng thuận một cách thông suốt.
Dưới đây là phần tóm tắt ngắn gọn thông tin riêng của mỗi tiểu bang cũng như một dòng liên kết tới
luật lệ liên quan nhưng không phải là thông tin tư vấn pháp lý.

Luật phá thai ở Lãnh địa Thủ đô Úc Đại Lợi

Luật phá thai ở Queensland

Phá thai như là tội hình sự đã được Đạo luật Tội phạm
(Xoá bỏ tội phá thai) [Crimes (Abolition of Offence of
Abortion) Act] xóa bỏ vào năm 2002. Bất kỳ bác sĩ nào
có đăng ký hành nghề làm việc tại một cơ sở y tế hoặc
là một phần của cơ sở y tế mà Bộ trưởng Y tế chấp
thuận đều được phép thực hiện thủ thuật phá thai. Mọi
người đều có quyền từ chối giúp phá thai. Phá thai đã
đủ tháng trong trường hợp cần thiết là hợp pháp tại
ACT vì tại đây không có giới hạn về thời gian mang
thai.

Tương tự NSW, phá thai ở Queensland là phạm luật
hình sự, nhưng theo phán quyết của tòa án (phán
quyết McGuire năm 1986) nếu bác sĩ tin rằng người
phụ nữ có nguy cơ nghiêm trọng về sức khoẻ thể chất
và tinh thần (trừ những vấn đề thường lệ khi mang
thai và khi sinh nở), phá thai được coi là hợp pháp.
Ngoài ra, nếu bào thai bị vấn đề được coi là không
phù hợp với cuộc sống, phá thai có thể được thực
hiện. Người phụ nữ cần phải đi khám ở bác sĩ gia đình
và phá thai có thể được thực hiện đối với thai từ 22
tuần lễ trở xuống.

Luật phá thai ở New South Wales
Luật phá thai ở Nam Úc
Phá thai vẫn là luật hình sự nhưng theo phán quyết
Levine vào năm 1971, phá thai được coi là hợp pháp
nếu bác sĩ cho rằng việc mang thai khiến người mẹ có
nguy cơ về sức khoẻ thể chất hoặc tinh thần. Các yếu
tố về xã hội và kinh tế cũng như yếu tố y khoa có thể
sẽ được xem xét. Người dưới 14 tuổi cần phải được
cha mẹ, người giám hộ chấp thuận hoặc có án lệnh
Tòa Thượng thẩm. Nếu bác sĩ cho rằng một người 14
hoặc 15 tuổi là đủ chững chạc, cô ấy có thể ưng thuận
một cách thông suốt. Phá thai có thể được thực hiện
đối với bào thai từ 20 tuần lễ trở xuống. Phán quyết
Kirby năm 1994 đã triển hạn thời gian để các mối lo
ngại về sức khoẻ có thể được xem xét ở bất kỳ giai
đoạn nào trong cuộc đời người phụ nữ.

Kể từ năm 1969, phá thai là hợp pháp tại Nam Úc nếu
có hai bác sĩ đồng ý rằng cần phải bảo vệ sinh mạng
hoặc sức khoẻ thể chất hoặc tinh thần của người phụ
nữ hoặc nếu đứa trẻ có thể sinh ra bị bất thường
nghiêm trọng. Phá thai phải được thực hiện tại bệnh
viện và bệnh nhân phải là cư dân Nam Úc. Trong
trường hợp cấp cứu, những điều kiện này có thể được
miễn.
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Luật phá thai ở Tasmania
Phá thai khi có yêu cầu có thể được thực hiện đối với
thai từ 16 tuần lễ trở xuống. Sau 16 tuần lễ, bác sĩ có
thể phá thai khi người phụ nữ ưng thuận và nếu bác sĩ
có lý do hợp lý để tin rằng nếu tiếp tục mang thai,
người phụ nữ sẽ rất có thể có nguy cơ tổn thương về
sức khoẻ thể chất hoặc tinh thần hơn so với phá thai.
Bác sĩ phải hội ý với bác sĩ thứ nhì và bác sĩ này cũng
đồng ý như vậy. Ít nhất một trong hai bác sĩ này phải
là bác sĩ sản khoa hoặc phụ khoa. Để thẩm định nguy
cơ bị tổn thương, các bác sĩ phải xem xét tình trạng
thể chất, tâm lý, kinh tế và xã hội của người phụ nữ.
Phụ nữ này không cần phải được giới thiệu đến dịch
vụ tư vấn hoặc được bác sĩ khác giới thiệu đến cơ sở
cung cấp dịch vụ phá thai.
Luật phá thai ở Lãnh địa Bắc Úc

đồng đã được bổ nhiệm gồm 6 bác sĩ cho là có dấu
hiệu rõ ràng rằng người mẹ có thể bị các vấn đề sức
khỏe hoặc tâm thần trầm trọng, hoặc thai nhi bị các
vấn đề bất thường. Người phụ nữ cần phải ưng thuận
một cách thông suốt và thủ thuật phá thai phải được
thực hiện tại cơ sở được Bộ trưởng chấp thuận.
Luật phá thai ở Victoria
Phá thai đối với thai từ 24 tuần lễ trở xuống là hợp
pháp vì bất cứ lý do gì nếu bác sĩ có đăng ký hành
nghề sẽ phụ trách việc phá thai. Sau 24 tuần lễ, bác sĩ
có đăng ký hành nghề có thể phá thai nếu họ tin rằng
phá thai là phù hợp sau khi cân nhắc mọi điều và đã
hội ý với một bác sĩ có đăng ký hành nghề khác. Họ
phải xem xét a) tất cả các tình huống y tế liên quan và
b) tình trạng thể chất, tâm lý và xã hội của người phụ
nữ hiện tại và trong tương lai

Phá thai là hợp pháp đối với thai từ 14 tuần lễ trở
xuống nếu có hai bác sĩ đồng ý với một trong hai bác
sĩ này phải là bác sĩ sản khoa/bác sĩ phụ khoa. Hai
bác sĩ phải đồng ý rằng đó là điều cần thiết vì sức
khoẻ thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ hoặc
bởi lẽ thai nhi bị vấn đề bất thường nghiêm trọng. Việc
phá thai phải được thực hiện bằng phẫu thuật trong
bệnh viện. Luật mới đã được trình quốc hội (tháng
Giêng năm 2017).
Luật phá thai ở Tây Úc
Phá thai đối với thai từ 20 tuần lễ trở xuống là hợp
pháp khi người phụ nữ ưng thuận một cách thông suốt
nhưng có những hạn chế đối với người dưới 16 tuổi.
Người phụ nữ cần phải được tư vấn bởi bác sĩ khác
bác sĩ sẽ phá thai. Sau 20 tuần lễ thì chỉ được phép
phá thai nếu có 2 bác sĩ trong hội
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