
Ed. 893. Frum varp
til laga. um stofnun happdrættis fyrir tsland.

(E ftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild tii að veita fjelagi, er stofnað kann að verða 

í þvi skyni og hefir heimili og varnarþing í Reykjavík, einkaleyfi til sto fnunarís- 
lensks happdrættis (lotteri) með þeim skilyrðum , er nú skal greina:

a) Happdrætti hvers árs skiftist i tvo flokka, sem eru hvor öðrum óháðir, og
eru jafnm argir dræ ttir i hvorum . H lutatalan má ekki vera meiri en 15000 í
hvorum  flokki. t hvorum  flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b) Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan hlut skal vera 200 íslenskar krónur, og
eru 10% &f Þv* skattur til rikisins. Þegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að



10000, greiðast af þeim seðlum 5°/« að auki af þvi, sem eftir er, en vinningar 
skulu þó vera h inir sömu (70'/o).

Pegar selst hafa 10000 seðlar, upp i 15000, skal aukagjaldið af sið- 
ustu 5000 seðlunum vera 10% (vinningar 70°/o eins og áður). Hlutina má 
selja bæði i heilu lagi og sundurskifta. Pó má ekki skifta i sm ærri hluta 
en áttundir.

c) í hvorum  flokki happdrættisins eiga vinningarnir að nema 70%  af iðgjöld- 
unum  sam antöldum  fyrir alla hlu tana i flokknum, að frádregnum 10°/o skatti 
til rikisins.

Fjárhæð vinninganna skal skifta niður eftir áætlun, sem er sam þykt 
af ráðuneytinu, og skal þar einnig ákveðin hlutatalan, hvenær dregið skuli 
og reglur um auglýsing um úrslit dráttanna, hvenær vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað í tæka tíð.

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

ríkisins. •
d) D rættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdræ ttinu stjórnað 

þaðan, undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu í henni 
sitja 5 menn, og skal að m insta kosti 1 nefndarm anna vera lögfræðingur, 
sem gengur er i æðri dómstóla. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan 
ágreining um iögmæti eða gildi dráttanna, hvort sem er meðan dráttu r fer 
fram eða eftir að honum  er lokið, enda hefir hún eftirlit með happdræ ttinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið.

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

Einkaleyfishafarnir geta notað leyfið sjálfir og, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það i hendur hlutafjelagi, en þeir 
hafa fyrirgert rjetti sínum , ef happdrættið er ekki tekið til starfa 1. m ars 
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir 
eiga að inna af hendi til ríkissjóðs sam kvæm t leyfisbrjefinu, eða ef reglugerð 
sú, sem sam þykt er fyrir happdræltið, er brotin af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá heimilt að selja einkaleyfið öðrum  í hendur.

f) Gjald það, sem einkaleyfishafar greiða i rikissjóð sam kvæm t b-lið, skal 
aldrei nema m inna en kr. 50000,00 á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fullnægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfishöfum 
liggja, skal, áður en happdræ ttið megi taka til starfa, m ynda tryggingarsjóð, 
er hafi að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helm ingnum  af sam antaldri 
fjárhæð vinninganna i hvorum  flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geymdur i 
Landsbanka íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sakir áfallandi fjártjóns, eru leyfis- 
hafarnir skyldir, áður en næsti d ráttu r fer fram, að fylla upp i skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri Qárhæð, eða setja bankatrygging fyrir þvf, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneytið hefir eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd rikissjóðs, að 
trygging sú, sem bjer ræðir um, sje til. Þá skulu leyfishafar og, áður en



happdrættið tekur til starfa, setja rikissjóði trygging, sem ráðuneytið tekur 
gilda, fyrir því, að þeir greiði ríkissjóði skilvislega áskilið gjald samkvæmt 
Mið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram úr lágmarki 
missirisgjalds.

h) Ráðuneytið setur nánari ákvæði um fyrirkomulag happdrættisins.
2. gr.

Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er sam kvæm t lögum 
þessum, er í gildi, má ekki setja á stofn neitt peningahappdrætti fyrir tsland nje 
leggja þar á það stimpilgjald. .

Um sam a tim abil skal það og, að viðlögðnm 200 til 2000 kr. sektum  til 
rikissjóðs, vera bannað að versla með eða selja á íslandi hluti fyrir happdræ tti 
utanrikis eða hafa þar á hendi nokkur störf þar að lútandi.

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

Lög þessi öðlast þegar gildi.


