
A'd. 38. I'rum varp

til laga um stofnun happdræ ttis  fyrir lsland.

Flu tn ingsm enn: Jö ru n d u r  Brynjólfsson og Pjetur Ottesen.

1. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita b ræ ðrunum  Sturlu Jónssyni og 

F riðrik i Jónssyni,  báðum  til heimilis í Reykjavík, einkaleyfi til s to fnunar íslensks 
happdrættis  (lotteri) með þeim skilyrðum , er nú  skal greina:

a) H appdræ tti  hvers árs skiftist í tvo fiokka, sem eru hvor öðrum  óháðir, og 
eru jafnm argir  dræ ttir  i hvorum . H lu ta ta lan  m á ekki vera meiri en 15000 i 
hvorum  flokki. í hvorum  flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b )  Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan h lu t skal vera 200 íslenskar krónur, og 
eru 10% af því ska ltu r  til rikisins. Þegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að 
10000, greiðast 5°/o að auki af þvi, sem eftir er, en vinningar skulu þó vera 
h in ir  söm u (70°/o).

Pegar selst hafa 10000 seðlar, upp í 15000, skal aukagjaldið af síð- 
ustu  5000 seðlunum vera 10% (vinningar 7 0 %  eins og áður). H lutina m á 
selja bæði i heilu lagi og sundurskifta. Pó m á ekki skifta í smærri hluta 
en áttundir.

c) f hvorum  flokki happdræ ttis ins eiga v inningarnir að nema 70%  af iðgjöld- 
u num  sam antö ldum  fyrir alla h lu tana  í flokknum, að frádregnum 10% skatti 
til rikisins.

F já rhæ ð vinninganna skal skifta n iður  eftir áætlun, sem er sam þykt 
af ráðuneytinu, og skal þ a r  einnig ákveðin h lu ta ta lan , hvenæ r dregið skuli 
og reglur um  auglýsingu um  úrslit d rá ttanna ,  hvenæ r vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað i tæka tið.

V inningarnir eru greiddir af hendi aflallalaust i islenskum krónum .
Vinningar, sem ekki er krafíst borgunar á í tæka tíð, renna til

rikisins.
d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavik, og skal happdræ ttinu  stjórnað 

þaðan , und ir  eftirliti nefndar, er ráðuneytið sk ipar til þess. Skulu i henni 
sitja 5 menn, og skal að m insta  kosti 1 nefndarm anna  vera lögfræðingur, 
sem gengur er í æðri dómstóla. Nefndin leggur fu llnaðarúrskurð  á allan 
ágreining um  lögmæti eða gildi d rá ttanna, hvort  sem er m eðan drá ttur fer 
fram eða eftir að honum  er lokið, enda hefir h ú n  eftirlit með happdrættinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið .

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið  m á veita um alt að því 15 ár, frá 1. 
okt. 1926 að telja.

Einkaleyfishafarnir geta notað leyfið sjálfír og, að fengnu sam þykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það  í h endur hlutafjegi, en þeir 
hafa fyrirgert rjetti sínum, ef happdræ ttið  er ekki tekið til starfa 1. m ars  
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir



eiga að i n n a  af hendi lil rikissjóðs sam kvæ m t leyfisbrjefinu, eða ef reglugerð 
sú, sem sam þykt er fyrir happdrættið , er brotin  af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá  heimilt að selja einkaleyfið öðrum  i hendur.

f) Einkaleyfishafar skulu greiða til ríkisins 10°/o af iðgjöldum seldra hluta, auk 
aukagjalds, sem um getur i b-lið þessarar greinar, þó aldrei lægri fjárhæð 
en 50000 kr. á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fullnægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfishöfum 
l'ggja. skal, áðu r  en happdræltið  megi taka  til starfa, m ynda tryggingarsjóð, 
er hafi að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helm ingnum  af sam anta ldr i 
fjárhæð vinninganna i hvorum  flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geym dur i 
L andsbanka  íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sak ir áfallandi ijártjóns, eru Ieyfis- 
hafarn ir  skyldir, áðu r  en næsti d rá ttu r  fer fram, að fylla upp i skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri fjárhæð, eða setja hankatryggingu fyrir þvf, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneylið hefir eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd  rikissjóðs, að 
trygging sú, sem hjer ræðir um , sje til. P á  skulu  leyfishafar og, áð u r  en 
happdrætlið  tekur til starfa, setj.a rikissjóði tryggingu, sem ráðuneytið  tekur 
gilda, fyrir þvi, að þeir greiði ríkissjóði skilvíslega áskilið gjald sam kvæ m t 
f-lið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram ú r  lágmarki 
missirisgjalds.

h )  Ráðuneytið setur nánari  ákvæði um fyrirkomulag happdrættis ins.

2. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að Ieyfa, að selja megi á íslandi alt að 

2500 heiia hluti í happdræ ttinu  á þ ann  hátt, sem það kveður n án a r  á um.

3. gr.
Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er sam kvæ m t lögum 

þessum, er í gildi, m á ekki setja á stofn neitt pen ingahappdræ tti  fyrir ts land  nje 
leggja þar á það stimpilgjald.

Um sama timabil skal það og, að viðlögðum 200 til 2000 kr. sektum  til 
rikissjóðs, vera bannað  að versla með eða selja á íslandi hluti fyrir happdræ tti  
utanrikis eða hafa þ ar  á hendi no k k u r  störf þ a r  að lútandi.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem alm enn lögreglumál.

4. gr.
Ágqðahluti ríkisins sam kvæ m t lögum þessum rennur að : /3 til ræ k tunar-  

sjóðsins og '/3 til landhelgissjóðs tslands, enda setur Alþingi með lögum nánari 
reglur um  þann  hluta, er til landbúnaðar  gengur.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .

Á Alþingi 1924 var borið fram frumv. í neðri deild um stofnun íslensks 
happdrættis , að miklu leyti sam hljóða þessu frumvarpi. Málið kom mjög seint 
fram á þinginu og varð því ekki útrætt.

í*etta frumv. er þó frábrugðið h inu  fyrra frumv. að því leyti, að tekjuvon 
landsins sam kvæ m t þessu frumv. er m un meiri, eða sem nem ur 200 þús. kr. á 
ári. E f vel gengur með sölu happdrættism iðanna, ættu beinar tekjur landsins af 
happdræ ltinu  að geta num ið  um  800 þús. k r . ' á  ári. Auk þess hefði landið miklar 
tekjur af starfsemi happdrættis ins, fyrir frimerkjasölu, sím anot o. fl. Myndi mikið
fje kom a landinu  til tekna á þ ann  hátt.

Á það m á og benda, að erlend »lotterí« selja nú  hjer á landi afarmikið
af seðlum sinum, og þeir fjármunir, er fara ú r  landi á þennan  hált,  skifta tugum
eða jafnvel h u n d ru ð u m  þúsunda  kr. árlega, og af því fje hlotnast landinu  engar 
tekjur, en tvímælalaust myndi slofnun slíks happdrættis , sem hjer um  ræðir, 
reynast öruggasta leiðin til að kom a í veg fyrir sölu erlendra »lolterí«seðla 
hjer á landi. '

Tekjum þeim, sem landinu áskotnast fytir starfsemi þessa happdrættis, 
álítum við best og hagkvæm ast varið á þann  hátt  að láta þær renna til rækt- 
unarsjóðsins og landhelgissjóðsins. En  hlutverk  þessara sjóða er að stuðla að 
eflingu og þróun  höfuðatvinnuvega landsins, hvers á sínu sviði. Og þvi færari 
verða þeir til að inna  af hendi þetta mikilsverða hlutverk, sem þeim er veiltur 
meiri fjárhagslegur stuðningur.


