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Høringsbrev - forslag til endringer i lotteriloven - pyramidespill

Det vises til Deres brev av 18. mars 2005 vedrørende pyramidespill og endringer i
lotteriloven.

Politimeteren har ingen merknader til at forbudsreglen i lotteriloven 516 første og andre
ledd utformes som foreslått av departementet.

Hva angår de foreslåtte alternative lovtiltak for effektivisering av forbudet, jf punkt 9, er
man i mer tvil.

I alt. II har man foreslått en straffesanksjonert dokumentasjonsplikt.
Erfaringer har visst at mange pyramidelignende omsetningssystemer (MLM) er globale og
svært omfangsrike, hvor myndighetene har vansker med å dokumentere andelen av
omsetning i form av varer, tjenester og spill, kontra innskudd fra medlemmene.
Det kan anføres betenkeligheter med at en person som mistenkes for å ha mottatt penger
som deltager i et slikt system skal undergis en straffesanksjonert plikt til å dokumentere at
disse i det vesentlige stammer fra omsetning av varer, tjenester eller andre ytelser i systemet.
For det første kan anføres at deltager i et system som kan rammes av § 16 annet ledd
pålegges en plikt til selvinnkriminering. Velger den "mistenkte" å forholde seg taus,
foreligger etter forslaget et lovbrudd.
Dernest oppstår spørsmålet om innholdet av en slik dokumentasjonsplikt, samt i hvilken
grad et medlem har en reel mulighet til å dokumentere (og kontrollere) at ikke mer en 50 %
av inntektene kommer fra medlemsinnskudd.
Man vil også trolig oppleve at deltagere i lovlige MLM-systemer ikke greier å oppfylle
kravene til dokumentasjon, og derved har overtrådt bestemmelsen.

Som anført av departementet vil en dokumentasjonsplikt uten straffesanksjon (jf alt III)
være mindre effektivt samt ikke ha den samme preventive effekt.

Den preventive effekt kan imidlertid oppnås som foreslått i alternativ  IV. Ved  å lovfeste en
streng straffesanksjonert aktsomhetsplikt, klargjøres at deltager plikter å foreta grundige
undersøkelser av systemet .  Videre mange anførsler om god tro kunne avskjæres.

Troms politidistrikt
Politimesteren
Post: Postboks 6132, 9291 TROMSØ
Tlf: 77  69 85 00 Faks: 77 61 04 04
E-post :  post .troms@politiet.no



2

1å  ed hilsen

`
I

T-rt.rl-F

iSKSLfiIRV (b

vv)
hp "

Saksbehandler:
Einar Sparboe Lysnes
Tlf: 77698690

Einar Sparboe Lysnes
politiinspektør


