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Å 1 an d s 1 a n d s kap s n ä m n d s i 

N.o 2/1950. framställning till .Å. lands landsting med för-

slag till landskapslag angående offentliga 

lotterier i landskapet ..i\_ land. 

I riket utkom den 23 mars 1944 en lotteriförordning (203/44), vari 

särskilda paragrafer erhållit en ändrad lydelse uti förordningen 

den 3 .maj 1946 (365/46). Genom förstnämnda förordning upphävdes för-

ordnihgen den 16 april 1920 angående föranstaltande av offentliga 

iotterier (98/20). Sistnämnda förordning är fortfarande gällande i 

landskapet. Landskapsntfrnnden har ansett tidpunk-cen lämplig för en 

förnyelse av lot t erilagstiftningen och uppgjort förslag till land-

skapslag i ämnet. Förslaget bygger på rikslagstiftningen, men hänsyn 

har naturligtvis tagits till landskapets särställning och i görligaste 

mån även till lokala förhållanden. Förslagets innehåll är i korthet 

följande • 

. Tillstånd till föranstaltande av offentligt lotteri beviljas av 

landskapsnämnden, som dock enligt f ö.reskrift i överenskommelseförord-

ningen angående ordnandet av polisvården och i samband därmed ståen-

de förv.altningsgrenar i landskapet }, land äger införskaffa landshöv-

dingens i landskapet yt t rande i ärendet och avgöra detsamma i samråd 



O!J. 
Lottsedel ska ll va~a försedd med uppgift Tills t ånd kan g iva s blott reg is t rerad fö rening . med honom. Veder återfå lotternas pris. 

börligen reg istrerad förening , av vars mea;Lerrrrnar mera än en tredje -- om föranstaltaren av lotteriet, vinsternas beskaffenhet och ant al, 

del kan vara utlänningar, må dock i c ke beviljas tillstEmd att för- var och n ä r vinsterna kunna erhållas samt lotternas pris. Har 

anstalta lotteri. Ansökan om tillstånd skall g öras skriftligen. dragning i lotteriet förrättats före det försäljningen av lotter 

Till ansökan skall bifogas utdrag ur det inö tesprotokoll, där beslut ) vidtagit, skall dragningslistan tillhandahållas allmänheten hos 

om lotteriets f öranstaltande fattats, utredning , vartill de infly- försäljarna, vilket bör v a ra antecknat å lottsedeln. Har åter 

tande medlen skola användas, avskrift av senast godkända bokslutet dragning f ,örrättats efter det försäljningen av lotter avslut ats, 

ovh avskrift av den senast uppgjorda budgeten ävensom avskrift av s kall på lottsedeln finnas angivet, i vilken tidning och när med-

föreningens stadgar samt utdrag ur föreningsre gistret. I till- delande om dragningen publiceras. På sluten lottsedel f år icke 

ståndsresolutionen skall uppgivas vem som erhållit tillståndet, nurwer, som t ages i betrakt ande vid dragningen vara synlig. 

ändamålet, vartill de influtna medlen skola användas, området och Vid dragningen i lotteri s kall polischefen eller av denne för-

tillfället för lotteriet, lotternas pris och antal, lotteriets gil - ordnad polisman eller notarius publicus vara närvarande. Proto-

tighetstid, orten där dragningen skall äga rum, den tid, som reser- koll bör föras vid dragningen, och föreskrifter ing å i l agen därom, 

verats för vinsternas ~tgivning, som icke får understiga två måna- vad i protokollet bör intagas. Protokollet skall uppg öras i tv å 

der, samt övriga nödigbefunna villkor. Avskrift av tillståndsreso- exemplar, av vilka ett s kall fogas till lotteriredovisningen, me -

lutionen skall i avseende å nödigt övervakande tillsändas vederbö - dan ett exemplar skall hållas för allmänheten tillgängligt å polis·-

rande polismyndighet. inrä_t tning eller hos länsman på sätt, som ang ående redovisning är 

Giltighe t stiden för lotteri utgör högst ett år, och densamma kan föreskrivet. Dragningslistan skall hållas senast en månad efter 

på särskilda skäl förlängas med hög st tre månader. Skulle dragning dragningen tillg änglig för allmänheten eller mot skälig avgift 

icke verkställts på föresatt tid, skall lottköpare,, som sådant foni :rlll , t illhandahållas densamma . 



A 

Redovisning för lotteri skall . inom fem menader efter utgången 
vederbörligen ra a , an an SKapsn mn u · ··tt d k 1 d 1 ·a· den utse syssloman art 

av tiden för lotteriets f öranstaltande i två exemplar ingivas till 
omhändertaga lotterimedlen och använda dem för avsett ändamål, 

polisinrättningen eller 18.nsmannen å den ort, där dragningen skett . 
samt för avgivande av redovisning. Sysslomannens arvode skall er-

Redovisningen skall innehålla bruttoinkomsten, agentarvoden, de 
läggas av den, som erhållit tillstånd till lotteriets föranstaltan-

till anskaffning av vinster använda medlen, tryclmings- och reklam- ' 
de. 

ko~ tnader, funktionärernas arvoden, övriga verkställighet skos tnader 
Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast f ö-

samt vad lotteriet inbringat i ren vinst. Efter mottagandet av re-
relägga Landstinget till antagandy nedanstående 

dovisningen åligger det polisinrättningen eller länsman att of ör-
L a n d s k a p s 1 a g 

dröjligen till landsk?-psnämnden överstyra ett exemplar, medan det 
angående offentliga lotterier i landskapet Aland. 

andra exemplaret sk~ll hållas för allmänheten tillgärgligt under 
I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas• 

trettio dagar. 
1 §. 

Landskapsnä:mnden äger föra förteckning över alla beviljade lot- 1. 
Offentligt 19tteri kan med vederbörligt tillstånd föranstaltas 

teritillstånd, och enahanda f örteclrning skall föras av polismyndig-
på sätt i denna landskapslag, stadgas. 

het på basen av de resolutionsavskrifter, som blivit honom till-
2 §. 

sänd. Landskapsn 8.mnden äger att med bistånd av polismyndigheterna 
Tillstånd till föranstaltande av offentligt lotteri beviljas av 

noggrant övervaka efterlevnaden av föreskrifterna i landskapslagen landskapsnämnden. 

och Villkoren i tillståndsresolutionerna. Förmärkes i redovisning 
Angående landskapsnämndens skyldighet att införskaffa landshöv-

oriktigheter eller bristfälligheter, kan landskapsnämnden förordna 
dingens yttrande och avgöra ärende ang ående ,offent lig t lotteri i 

om rättelse inom föresatt tid. Tillstånd kan även återkallas, 
samr:?i.d med landshövdingen är särskilt stadgat. 

och då redovisning icke inom utsatt tid lämnats eller icke blivit 
3 §. 



# 

T•llstånd till f öranstaltande av lotteri kan givas registrerad befunna villkor. 

förening. Avskrift av tillståndsresolutionen skall tillsändas vederbö-

Förening, av vars.medlemmar mer än tredjedelen är utlänningar, rande polismyndighet. 

må icke beviljas tillstånd att föranstalta lotteri. 6 §. 

4 §. ·Tillstånd till föranstaltande av lotteri beviljas för viss tid, · 

Anhållan om tillstånd till föranstaltande av offentligt lotteri högst ett år. Befinnes det,,att lotteriet av tvingande skäl icke 

" skall ske skriftligt. Sökanden bör foga till sin ansökan utdrag hinner slutföras före utg~ngen av den utsatta tiden, bör anhållan 

ur protokollet vid det möte, som beslut~t om lotteriets föranstal- i god t id därförinnan göras om förlängning därav. För•längning av 

, tande, utredning om det ändamål, för vilket de inflytande medlen den utsatta tiden kan beviljas endast en g~ng och för en tid av. 

komma att användas, avskrift av det senast god ~:ända bokslutet och högst tre månader. 

avskrift av den senast uppgjorda budgeten samt avskrift av stad- Därest lotter försålt~, men dragningen icke blivit verkställd 

garna och utdrag ur föreningsregistret. inom den för lotteriets slutförande utsatta tiden, skola de genom 

5 §. lotternas försäljning influtna medlen ~ terbäras till köparna, där 

Då tillstånd till föranstaltande av lotteri beviljas, bör i til l· dessa sådant fordra. 

ståndsresolutionen uppgivas, vem tillståndet beviljats, ändamålet, 7 §. 

vartill de influtna medlen skola användas, inom vilket område el- Lottsedel bör förses med uppgift om vem tillståndet beviljas 

ler vid vilket tillfälle lotteriet föranstaltas, lotternas pris samt vem som föranstaltar lotteriet, vinsternas beskaffenhet och 

och antal, tiden, inom vilken lotteriet bör slutföras, orten, där antal, var vins t erna kunna erhållas och inom vilken tid de böra 

dragningBn skall äga rum, den tid, som reserverats för vinsternas uttagas samt lot'Cens p1'is. Har dragning förrättats, förrän försälj 

uttagning, vilken icke må understiga två månader, samt övriga nödig .. ningen av lotter begynt, bör dragningslistaq tillhandahållas all-



mänh~ten hos försäljarna, vilket bör antecknas på lottsedeln. Har 

åter dragning förrättats efter det att försäljningen av lott~r av-

slu~ats, bör på lottsedeln finnas· angivet, i vilken tidning och när 

meddelande om dragnint;en pubiliceras. På sluten lottsedel får icke 

numrner, som tages i betraktande vid dragningen, vara synligt. 

8 §. 

. Vid dragning i offentligt lotteri bör polischef eller av honom 

f.örordnad polisman eller ock notarius publicus vara närvarande 

och över förrättningen uppgöra protokoll, som undertecknas av ho-

nom. I protokollet skall göras anteekning, förutom om övriga nöw 

digbefunna omständigheter, om·det sätt, på vilket dragningen för-

rättats, samt om den tidning, i vilken allmänheten meddelats om 

dragningen i lotteriet , varf örulhom i detsamma skall intagas drag-

ningslista över lotteriet. 

Protokoll över dragning i -lotteri skall uppgöras i två exemplar , 

av vilka ett exemplar skall fogas till den redovisning, som enligt 

10 § skall insändas till landskapsnärnnden, och det andra exemplaret 

jämte dragningslista på polisinrättning eller hos länsman skall hål -

las för allmänheten tillgängligt på sätt om redovisning för lotteri 

är stadgat. 

9 §. 

Dragnint=;s list.a för lotteri skall senast en månad efter drag-

ninge~ hållqs för allmänheten tillgänglig eller mot skälig avgift 

tillhandahållas densamma. M d · ar ragning icke verkställts, förrän 

försäljningen av lotter begynt och har dragningslistan icke under 

hela försäljningstiden hållits tillgänglig för allmänheten hos för-

säljarna, skall om dragningens verkställande ofördröjligen annonse-

ras i åtminstone en inom f örsälJ.niwsso111,..,_ 8det · o ~ u0kommande tidning. 

10 §. 

Den, som be;viljats lo.tteritillstånd,skall för lotteriet avgiva 

redovisning, utvisande den v~d lottförsäljningen influtna totalin-

komsten, agentarvoden, de till anskaffning av vinster använda med -

len, trycknings- o ch reklamkostnader 
' funktionärernas arvoden, öv-

riga verkställ.:ghetskostnader ävens om vad lotteriet inbringat i 

ren vinst. 

I 1 mom. avsedd redovisning skall inom fem månader efter utgån-

gen av tiden för lotteriets föranstaltande i tv~ 1 ~ exemp ar inlämnas 

till polisinrättningen eller länsmannen på den ort, där dragnin-

gen är verkställd. 

Efter mottagande av i 2 mom. avsedd lotteriredovisning äger po-



.. .... ---· ;; ~ 

lisinrättningen eller länsma:pnen därav ofördröjligen sända ett Har tillstånd att föranstalta lotteri återkallat s eller har re-

exemplar till landskapsnämnden samt hålla det andra exemplaret dovisning över lotteri icke. inom utsatt tid up ng jorts eller är den 

under trettio dagar för allmänheten tillgängligt. så bristfällig , att i 1 mom. förutsa t t åtgärd icke är tillräcklig, 

11 §. kan landsks.psn ämnden för medlens omhändertagande och användning för 

:Över lotterier, till villrn tillst ånd beviljats, skall förteck- det avsedda ändamålet samt för avgivande av redovisning över lotte-

ning föras av l and ska psn ärrmden. Fo··rt c 1 i b'' · h 0 11 ~ e 'm ngen or i .nne a a uppgif-
riet tillsätta syssloman, vars arvode erlägges av den, som erhållit 

ter om de i 6 § anförda omständigheterna samt tidpunkten, då redo-
tillståndet till lotteriets föranstal t ande; ochlli:all landskapsnämn-

visning för lotteriet inlämna t s. den tillse, att sysslomannen behörigen fullgör sina å ligganden. 

Polisinr ättning eller län.sman på dragning sorten bör före. enahan- 14 §. 

da förteckning som den i 1 mom. stadgade. Om föranstaltande eller främjande av olovligt lotteri samt om 

12 §. främj~nde av utländskt lotteri gäller, vad därom särskilt är stad-

Det ankommer på landskapsn ämnden att med bi träde av polism:yndig- gat. 

heterna nog ~rant övervaka lotteriers verkställande inom landskapet. Angående penninglotterier gäller vad om dem a"r i· riket stadgat. 

Polisinrättning ell~r länsman bör ofördröjligen hos landskaps- 15 §. 

nämnden anmäla om lotteri, för vilket redovisRing inom utsatt tid Iakttagas icke vid föranstaltande av lotteri bestämmelserna i 

icke inlämnats. denna landskapsla.g eller i tillståndsresolutj_onen intagna villkor, 

13 §. eller yppas missbruk i övrigt vid föranstaltande av lotteri, kan 

Förmärkas i redovisning över lotteri smärre oriktigheter eller beviljat tillstånd till f öransta.lta.nde 1 tt av o -eriet återkallas. 

bristfälligheter, kan landskapsnämnden förordna, a t t redovisningen 16 §. 

inom utsatt tid bör rätta.s. Landskapsnämnden kan vid behov gi· va na''rmare · · 0 anvisningar angaende 



tillämpningen a.v denna landskapslag . 

17 §. 

Vad i denna landskapsl ag är stadgat ang ående förrättande av 

i skall tillämpas även på lottrier, dragning och lotteriredovisn ng 

som pågå, då denna landskapslag träder i kraft. 

, Mariehamn den 25 januari 19p0. 

På landskapsnämndens vägnar. 

Lanträd (\'~~~ 
Viktor Strandfält 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbom. 

N2 2/19ff0-. 
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LAGUTSKOTTE-TS betänkanae NQ 2/1950 med anl~d ..,. 

ning av landskapsnä.mndens framställning till 

Å~ands landsting med rorslag till landskapslag 

~gående offentliga lotterier i landskapet .Äland~ 
Med anledri.ing . av förenämnda · framställning, yaröver lana stinget inbe• 

gärt lagutskottets utlåt ande 1 får ut skottet vördsammast framhålla fö 1-. . . ' ....... ~ .... . 

janAe : 

Alltsedan självstyrel~en trädde i funktion har förordningen den 16 

april 192Ö,angående föranstaltande av offentligalotte:t"ier tillämpats i 

landskapet~ Sagda förordning är visserligen bristfällig särskilt ifråga 

om bestämmelserna om övervakningen av lotter,ie.rna 1 men icke de sto mindre 
har den i det . stora hela fyllt sin uppgift i landskapets små förhållanden 

Den föreslagna landskapslagen avser därför icke att fylla . något trängande 

behov och . för sin del är utskottet alls icke övertygat om• att den verkli 

ge~ är behövl~g med härisyn till allmänna intressen. 
\ ·. 
Lagförslaget, som följer rikets förordning i ämnet) är enligt utskot .. 

tets uppfattning ägnat att-onödigt komplicera procedur.en, såväl ifråga om 

ansök~ om lotteritillstJtn.a som beträffanile dragningen • . Bestämmelserna 

om lottseal~rnas beskaffenhet äro även mer1 tanke på å e un:nantagslest snå. 

lotterierna alltför stränga. Utskottet befarar, att ungdomaföreningar 1 
. . > • • ' • • • 

. idrottsföreningar' välgörenhe tsföreningar och andra sammanslut ningar för 

ideella ändamål, vilka pläga anordna lotterier för att tå de nÖ.aiga. medw 

len för sin verksamhet 1 med hänsyn ti 11 den be svär liga procedur., . som lag• 

ttsrs1age.t påbjuder och · ae aär~ed förena.de ökade kostnaderna,-: sk(>la draga 

s~g ... fr~n. att .föranstalta iotterier ~vilket i .si~ tur- kÖtnmer att medföra 

ökaae anspråk på a~lmänn~ verksa1--hetsunaer~töd. Fördens~lt hår utskottet, 

u~ åenae -. ifrån att. strängare be stämme i ser i vissa _fall likväl kunna bl;t v~ 
av h.öoen, ,uppmjukat bestämmelserna rör lotterier i allmänhet~ m~n doclr 

bibeh!llit möjlighet för landskapsnämnden att föreskriva strängare vill .... 

ko.:r 1 .'där sådant aiase s påkallat• 
~aragraf 3 mom. ·2 i lagförslaget har en . väsentligt e.npap. pch strängare 

innebtird än motsvarande lagrum i rikets :förordning, var;f'ör utskottet änd

rat inomentet :i, enlighet med riksförordningen. 

Para.gre.te:rna -·4., 7 och 8 hava ändrats på 'skäl, som anfö:rts j. utskottets 
allinänna mot1verihg. · 

Övriga ändringar erfo:riara icke någon sär.skild motivering• 

Hänvtsa.nae till -ovansap;na- fka utskottet r1ärför föreslå~ 
att lan~stinget ville gonkänna lagförslaget• 

dock sålunda att ned ans t åenae lagrum erhålla föl...; 

jande ändrade lydelse t . 


