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STORA U~SKOTTETS betänkande nr 18/1970- 71
med anledning av landskapsstyrelsens framFramst.
nr 28/1970.
-=::. .. - ·-'.
.
ställning till Ålands landsting med förslag
_. __ ...,.
till landskap slag om vissa spel.
IJand~tinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande
nr 4/1970-71, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet f å r stora utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, vördsamt anföra följande:
Jämlikt landskapslagen den 15 april 1966 om lotterier (10/66), som
motsvaras av lotterilagen i riket, betraktas också sådan verksamhet,
där ··åt den, som mot betalning del tager däri, utlovas genom utlottning
eller ·annan av slumpen beroende förrättning utfallande vinst såsom
lotteri (1 § 3 morn.). Dylik verksrunhet är bl.a. bingospelet, som närmast kan jämställas med varulotterier. Ehuru lotterilagen sålunda som
sådan är tillämplig på bingospelet, påfordrar dess särart dock särskilda bestämmelser, som lotterilagen riu saknar. För den skull hade det
måhända legat närmast till hands att direkt i lotterilagen upptaga för
bingospelets reglering erforderli ga grundstadganden, medan verkställighets- och tillämpningsföreskrif te ma med fördel kunnat utfärdas genom
en till lotterilagen anknuten landskapsförordning, som även härförutan
vore starkt på~allad på grund av lotterilagens knapphändiga innehåll
och avsaknaden av bl.a. bestämmelser om lotteriernas redovisning. Detta så mycket hellre som det nu föreliggande lagförslaget så gott som
uteslutande innehåller bestämmelser av endast förordningsnatur.
Det andra alternativet, som landskapsstyrelsen valt, är givetvis att
stifta en särskild landskapslag om bingo- och andra iiknande spel, motsvarande rikets förordning om vissa spel. I fråga om tillvägagångssättet föreligger dock en väsentlig principiell åtskillnad mellan landskapsstyrelsens förfarande i förhållande till motsvarande rikslagstiftning. Medan rikets förordning om vissa spel (FFS 350/70) föregåtts av
en ändring av lotterilagen (FFS 293/70) i avsikt att hålla isär de oli.ka lotteriarterna, har landskapsstyrelsen utan att beakta konkurrensen
med lotterilagen nu endast föreslagit lagstiftning Ofil bingo- m.fl.spel .
Följden av den särskilda lagens antagande utan hänvisning härtill i
lotterilagen skulle därför med nödvändighet leda till en lagkollis~on_
som enligt stora utskottets förmenande icke vore vare sig önskvärd eller ens lagstiftningsmässigt och praktiskt sett förBvarlig. På grund
härav har stora utskottet icke ansett sig kunna omfatta lagförslaget.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå
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-2att Landstinget måtte förkasta det i
landskapsstyrelsens framställning ingående
lagförslaget.
Mariehamn, den 11 december 1970 .
På stora utskottets vägnar:
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Erik Rask
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson ,, viceordförm1 ....
den Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman ( delv.ts), Olof M.
Jansson (delvis), Sven Friberg (delvis), Sven Lemberg (delvis), Börje
Hagström, Erik Lundqvist (delvis), Carl Karlsson och Elmer Jansson
samt ersättarna Peder Södersträm och Torvald Stlderlund (delvis).

