Ed.

50. Frumvarp til laga

[49. mál]

um opinberar fjársafnanir.
Flm.: Helgi F. Seljan.
1. gr.
Heimilt er stofnunum, félögum eða samtökum manna að gangast fyrir opinberum
fjársöfnunum í sérhverjum löglegum tilgangi.
Níl gangast samtök fyrir fjársöfnun, og skulu þá minnst þrír menn bera
ábyrgð á söfnuninni hverju sinni, og skulu a. m, k. tveir þeirra vera fjárráða Íslenskir ríkisborgarar, sem lögheimili eiga hér á landi.

2. gr.
Fjársöfnun er opinber, ef henni er beint til annarra en þeirra, sem tengdir
eru persónulegum eða félagslegum tengslum við þá, sem fyrir slíkum fjársöfnunum standa, eða standa i sérstöku sambandi við þá.
3. gr.
Tilkynna skal viðkomandi lögreglustjóra opinbera fjársöfnun, áður en hún hefst.
Tilkynning skal send lögreglustjóra, þar sem stofnun eða félag hefur varnarþing.
Ef stofnun eða félag stendur ekki fyrir fjársöfnun, skal tilkynna hana til lögreglustjóra, þar sem einhver þeirra, sem ábyrgð bera á söfnuninni, á lögheimili.
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Slík tilkynning skal bera með sér:
a) hver standi fyrir fjársöfnuninni,
b) hvenær fjársöfnun skuli fara fram,
e) hvar fjársöfnun skuli fara fram,
d) hvernig fjársöfnun
skuli fara fram,
e) og í hvaða tilgangi fjársöfnun fer fram.

4. gr.
Opinber fjársöfnun á götum eða í húsum
Fjársöfnun
með keðjubréfum
er óheimil.

er háð leyfi dómsmálaráðuneytisins.

5. gr.
Fé því, sem safnast kann, skal komið fyrir á banka- eða gírórelknlngí,
sem
stofnaður er í þessu sérstaka tilefni.
Óheimilt er að nota féð í öðrum tilgangi en upphaflega var ætlað, nema með
leyfi dómsmálaráðuneytisins.
6. gr.
Halda skal nákvæmt reikningshald
yfir söfnunarfé og öll útgjöld við hverja
fjársöfnun. Skal reikningshaldið
endurskoðað af löggiltum endurskoðanda
eða þeim,
er dómsmálaráðuneytið
kann að útnefna til slíks.
7. gr.
Áður en 6 mánuðir eru liðnir frá því að fjársöfnun lýkur, skal reikningsyfirlit
hennar birt a. m. k. einu sinni í dagblaði, vikublaði eða á annan hátt. Sé söfnunarfé undir þeirri upphæð, sem ákveðin er í reglugerð, nægir þó að tilkynna opinberlega, að reikningsyfirlit
fjársöfnunarinnar
sé til sýnis í a. m. k. 14 daga á nánar
tilteknum stað.
Viðkomandi lögreglustjóra
skal og sent reikningsyfirlit
söfnunarinnar
ásamt
tilkynningu um, hvar og hvenær birting skuli fara fram.
Nú liggja ekki fyrir gögn um notkun söfnunarfjár,
þegar reikningi er lokað, og
skal þá endurskoðandi
síðar gefa skýrslu þar um.

8. gr.
Lög þessi gilda ekki um:
1) Söfnun á notuðum verðlitlum hlutum.
2) Fjársafnanir
á vegum dagblaðs í opinberu góðgerðarskyni,
ef viðkomandi
blað birtir skrá yfir framlag allra gefenda. Enn fremur skal viðkomandi
blað birta viðurkenningu
þeirra, er veita fénu viðtöku að söfnun lokinni.
3) Fjársafnanir
á samkomum.
Dómsmálaráðuneytið

getur

9. gr.
sett nánari reglur

um framkvæmd

dagdag-

laga þessara.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að öðrum
lögum.
11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á undanfarandi
þingum en varð ekki útrætt. Við afgreiðslu
efri deildar á frv. í fyrra urðu á því fáeinar breytingar, sem hafa verið teknar hér
inn. Frv. fylgdi svo hljóðandi greinargerð:
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Fjársafnanir
ýmiss konar eru orðnar mjog algengar. Jafnan fara þær fram í
góðum tilgangi, og það skal fram tekið, að engin sérstök ástæða til tortryggni liggur
að baki þessa frumvarps. Hins vegar skortir nokkuð á um lagasetningu, sem ákvarði
fyrirkomulag
og uppgjör slíkra fjársafnana.
Ekki er það óalgengt, að fjársafnanir
skili milljónum
í hendur þeirra, sem
fyrir þeim standa. og almenningur,
sem þarna leggur fram sína fjármuni,
á siðferðilega heimtingu á því að vita niðurstöður
söfnunar og ráðstöfun fjárins.
Hverjum þeim aðila, er að fjársöfnun
stendur, á einnig að vera það ljúft að
sýna allt á hreinu, svo að enginn blettur geti fallið á aðstandendur
eða markmið
slíkrar söfnunar. Hér virðist vanta allmjög nánari lagafyrirmæli.
Þetta frumvarp,
sem mjög er sniðið eftir löggjöf í Danmörku, miðar að því, að hér komist á fastar
og skýrar reglur um framkvæmd og skipulag slíkra fjársafnana.
Það skal rækilega
undirstrikað,
að hér er á engan hátt verið að bregða fæti fyrir heilbrigðar
fjársafnanir, frekar er hér um að ræða undirstrikun
á tilvist þeirra og réttmæti, en um
leið ætti að vera hægar að stemma stigu við fjársöfnunum,
sem engan rétt ættu
á sér.
Einnig ætti ákveðin lagasetning að koma í veg fyrir óþarfa og óréttmæta tortryggni, en reyndar
skýra eðli og tilgangur frumvarpsins
sig fullkomlega.

A thtumsemdir

nið einstakar

greinar frumvarpsins.

1. gr. - Skýrir sig sjálf',
2. gr. - Grein þessi kveður á um það, hvað átt sé við með opinberum fJársöfnunum.
Skv. greininni
er gert ráð fyrir því, að anar fjársafnanir
séu opinberar, ef þær eiga sér ekki stað innan persónulegra
eða félagslegra tengsla milli
þess, sem safnar, og bess, sem lætur fé af hendi rakna, eða byggJa á sérstöku
samhandi þeirra á milli. Safnanir innan félaga eða samtaka, sem aðeins ná til
meðlima, eru skv. þessu friálsar,
enda eiga þá viðkomandi
greiðan aðgang að
öllum gögnum og uppgjöri slfkra safnana.
3. gr. Heimild til opinberra
fjársafnana
er bundin leyfi lðzrealustjóra
á
þeim stað, sem félag eða stofnun á varnarbína eða ábyrgðarm::lður söfnunar á lögheimili, ef félag eða stofnun stendur ekki fyrir fiársöfnuninni.
f þessu sambandi
gildir einu, hvort söfnunin sjálf er bundin ákveðnum svæðum eða nær til Iandsins ans.
Að öðru leyti skýrir greinin sig sjálf.
4. gr. - f 1. mzr. bessarar gr. er kveðið á um það, ::Ið f'jár safnanir á götum
eða i húsum séu háðar leyfum.
Safnanir á aöturn og í húsum
geta verið af rnarás konar t::t!!i oz i Vmsum tilfellum, þannig að ástæðulaust
er ::Ið amast við þeim. En með tilliti til þeirra óbæzinda, sem slíkar safnanir geta valdið þeim, sem ekki hafa áhuga á að láta fé af
hendi rakna til þeirra, þykir rétt ::Ið binda þær leyfi dömsmálaráðunevtieins.
f samræmi við ofangreindar rðksemdir falla safnanir i samskotakassa eða potta
utan við ákvæði greinarinnar.
f 2. mgr. er lagt til. að keðjubréf í fiársöfnunarskyni
séu óheimil, hverju nafni
sem slíkar safnanir nefnast og i hvaða tilgangi þær kunna að vera gerðar.
5. gr. - Sjálfsagt verður að teljast, að innkomið söfnunarfé
sé lagt inn á sérstakan reikning, en fl engan hátt blandað saman við t. d. fjármál félagssamtakanna,
er fyrir þeim standa. Greinin skýrir sig sjálf að öðru leyti.
S. gr. - Hér er reikningshald
gert ::Ið skyldu, enda forsenda þess, að hægt sé
að sannfæra sig um það, að rétt sé að staðið. f þessu sambandi er rétt að geta þess,
að hvorki í Noregi né Svíþjóð er til að dreifa lögum um opinberar
f.iársafnanir.
t Noregi eru hins vegar slíkar fjársafnanir háðar leyfum lðgregluvfirvalda. Á
hinn bóginn eru þar starfandi frjáls samtök í tengslum við atvinnulifið,
sem hafa
það að verkefni ::Ið fylgjast með og yfirfara reikningsskil
fJársafnana.

3

Þessu er einnig þannig farið í Svíþjóð. Samtök af sama tagi fylgjast með fjársöfnunum í tengslum við atvinnulífið og hafa m. a. gert samninga við póst yfirvöld um gíróþjónustu á þessu sviði. Í Svíþjóð er það gert að skilyrði ofangreindu
fyrirkomulagi,
að reikningsskil
séu endurskoðuð af löggiltum endurskoðanda
eða
viðurkenndum
að öðru leyti.
7. gr. - Greinin ákvarðar birtingu á niðurstöðum fjársöfnunar,
og eru aðferðir
mismunandi
eftir heildarfjárhæð
söfnunar. Þannig hvílir eðlilega meiri og betri
upplýsingaskylda
á þeim, sem safna hundruðum þúsunda eða milljónum króna.
Nauðsynlegt verður að teljast, að leyfisveitandi fái öll gögn í sínar hendur.
8., 9., 10. og ll. gr. - Skýra sig sjálfar.
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