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1 §. Lotteri får anordnas med tillstånd av [landskapsstyrelsen] på sätt som i
denna lag stadgas. Detsamma gäller försäljning och saluförande av lotter i
ett lotteri som hålls utanför landskapet samt främjande av ett sådant lotteri
på annat sätt. (1993/52)
2 mom. upphävt (1993/52).
Vad i denna lag stadgas om lotteri gäller varulotteri, penninglotteri och
vadhållning samt sådan verksamhet där den som mot betalning deltar utlovas genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning utfallande vinst. Lagen gäller även kasinoverksamhet samt hållande av speloch penningautomater samt andra spelanordningar eller spel mot betalning
till allmänhetens begagnande så att som vinst kan utfalla pengar eller sådana spelmarker som kan växlas till pengar eller varor. (1993/52)
Stadgandena om lotteri i denna lag äga tillämpning också i fråga om
rätt att deltaga i lotteri och vadhållning, även om särskilda lottsedlar ej användas, samt beträffande spelmarker.
Angående emittering av premieobligationer gäller, vad om obligationslån är stadgat.
Angående föranstaltande av lotteri ombord på passagerarfartyg, vilka
har hemort i landskapet såsom i sjölagen stadgas, gäller vad i denna lag är
stadgat. (1973/21)
Stadgandena i denna lag tillämpas icke på varulotteri, som i 2 § 1 mom.
avsedd sammanslutning anordnar för sina medlemmar i samband med
möte för sammanslutningens medlemmar under förutsättning att icke andra
personer få tillträde till lokal där spelet försiggår. (1973/21)
Ang. emittering av premieobligationer, se Lag om skuldebrev 34 §, Ci 406 FL I.

2 §. Varulotteri må föranstaltas i syfte att hopbringa medel för välgörenhet
eller annat ideellt ändamål endast av i landet registrerad förening eller
självständig stiftelse eller annat sådant samfund som verkar för sagda ändamål. (1973/21)
I 1 mom. avsedd förening, stiftelse och samfund må även utan tillstånd
av [landskapsstyrelsen] anordna dylikt lotteri, där lotternas sammanräknade försäljningspris är ringa, om lottförsäljningen, utlottningen och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle. Anordnande av dylikt lotteri
är likväl icke tillåtet vid tillställning, som föranstaltas i handelsrörelse eller
affärsbyrå under dess egentliga öppethållningstid.
3 §. Tillstånd att hålla penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda
spelanordningar mot betalning, att bedriva kasinoverksamhet samt att
ordna vadhållning får beviljas offentligrättslig förening som bildats genom
landskapsförordning för att bedriva sådan verksamhet. De medel som inflyter genom föreningens verksamhet skall upptas i landskapets budget och
användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål
samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet
och ändamål. (1993/52)
2 mom. upphävt (1993/52).
Se G 12, Landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet.

4 §. (1986/15) Lotteritillstånd får förenas med villkor samt med kontrolloch ordningsbestämmelser.
Om tillståndshavare inte iakttar i 1 mom. avsedda villkor eller bestämmelser, kan tillståndet återkallas.

5 §. Användningen av genom i denna lag avsedd verksamhet erhållna medel och ur dem beviljade understöd skall övervakas av [landskapsstyrelsen].
Finner [landskapsstyrelsen] att i 1 mom. avsedda medel använts för sådant ändamål, för vilket de enligt denna lag eller med stöd av densamma
utfärdade föreskrifter icke få användas, äger [landskapsstyrelsen] rätt att
anmäla saken för åtal och därvid föra sakägarens talan.
6 §. Upphävd (1993/52).
7 §. (1993/52) Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag eller mot
bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall för brott mot lotteribestämmelserna dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.
8 §. (1993/52) Närmare bestämmelser om den i 3 § nämnda föreningens
organisation och verksamhet samt om verkställigheten och tillämpningen
av denna lag till övriga delar utfärdas genom landskapsförordning.

