
Mál Guðlaugs Jak obs Karls son ar, sem árið 2017 tapaði máli á hend ur Happ drætti Há skóla Íslands, Íslands -
spil um og inn an rík is ráðherra þar sem hann krafðist skaða- og miska bóta vegna spilafíkn ar sinn ar, hef ur nú
fengið máls núm er hjá Mann rétt inda dóm stól Evr ópu, MDE. Kæra Guðlaugs bygg ir á því að ís lenska ríkið brjóti
lög með því að leyfa rekst ur spila kassa, en þeir hafi leitt hann til spilafíkn ar sem hef ur valdið hon um fjár hags -
legu og and legu tjóni.

Þórður H. Sveins son er lögmaður Guðlaugs
Jak obs Karls son ar.

Guðlaug ur krefst 76.800.000 króna frá ís lenska rík inu í skaða- og miska bæt ur, auk máls kostnaðar.

Þórður Sveins son, lögmaður Guðlaugs, tjá ir sig um málið fyr ir hönd skjól stæðings síns. Hann seg ir að málið sé komið á dag skrá
Mann rétt inda dóm stóls ins, en óvíst sé hvenær það verði tekið fyr ir. Hann seg ir málið lík lega ein stakt á þessu dóm stigi. „Mér skilst að
ein hver mál af þessu tagi hafi komið fyr ir dóm stóla á hinum Norður lönd un um, en ég get ekki full yrt um hvernig þau fóru,“ seg ir
Þórður.

Varð spilafíkn inni að bráð
For send ur máls ins eru að Guðlaug ur tel ur leyf is veit ing ar til handa HHÍ og Íslands spil um, sem
eiga og reka spila kassa, vera í and stöðu við 183. grein al mennra hegn ing ar laga um bann við
fjár hættu spili. Hann hafi orðið spilafíkn að bráð snemma á lífs leiðinni vegna þess sem í skjöl -
um máls ins er kallað „ólög mæt op in ber leyfi og inn leiðing á spila kass a starf semi hér á landi í
þágu til tek inna aðila á kostnað hans“. 

„Kær andi tel ur að brotið hafi verið á sér af hálfu ís lenska rík is ins með út gáfu leyfa til starf -
rækslu og rekstri [sic] spila kass anna og laga setn ing um þeirra vegna sem hafi leitt hann til
spilafíkn ar og valdið hon um miklu fjár hags legu og and legu tjóni. Því eigi hann skil yrðis lausa
bóta kröfu á hend ur ís lenska rík inu. Það sé beint or saka sam band milli þess að stunda fjár -
hættu spil, eins og rekstr araðilar spila kassa gera með því að bjóða fólki að eiga skipti við
kass ana, og þess mikla and lega og fjár hags lega tjóns sem kær andi hafi beðið,“ seg ir í grein -
ar gerð með stefnu Guðlaugs.

Koma fyr ir sem sak laus ir og lit rík ir
Þar seg ir að spila kass arn ir hafi svipt Guðlaug frels inu. „Þeir koma fyr ir sem sak laus ir og lit rík -
ir „söfn un ar kass ar“ eða „pen inga happ drættis vél ar“ líkt og Íslands spil, HHÍ og ís lenska ríkið af
ein lægu sak leysi kölluðu þess ar mis kunn ar lausu vél ar á Alþingi. Spil un in svipt ir þig allri skyn -
semi, rök hugs un og sjálfs stjórn. Það er eng in skyn semi í því að leyfa þess um vægðarlausu spila köss um að halda áfram að leggja líf
fólks í rúst,“ seg ir í grein ar gerðinni.

Rauði kross Íslands, Lands björg, SÁÁ, Há skóli Íslands og ís lenska ríkið hafi haft hag af „stjórn leysi og óviðráðan leg um löst um fólks
sem hef ur ánetj ast því vægðarlausa skrímsli sem spila kass ar eru“. Guðlaug ur hafi ekki notið stjórn ar skrár bund inna rétt inda sinna
hér á landi þar sem ís lenska ríkið hafi gert út á spilafíkn hans, en hann seg ist hafa eytt tug um millj óna í spila kass ana.

Fleiri mál hafa komið fyr ir dóm stóla

Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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Mál Guðlaugs er ekki eina málið sem teng ist spilafíkn sem Þórður hef ur haft með hönd um. Fyr ir um 20 árum var hann lögmaður fyrr -
ver andi eig in manns konu með spilafíkn, en hann krafðist bóta frá rík inu og Rauða kross in um vegna þess tjóns sem hann taldi sig
hafa orðið fyr ir vegna fíkn ar fyrr ver andi konu sinn ar. Maður inn fór fram á skaðabæt ur frá rík inu og Rauða kross in um auk bóta fyr ir
ófjár hags legt tjón sem fólst m.a. í brostnu hjóna bandi, van skil um og hruni á ævi starfi. Héraðsdóm ur vísaði mál inu frá vegna skorts á
sönn un um. 

Í októ ber 2017 vísaði Héraðsdóm ur Reykja vík ur frá kröfu Guðlaugs um að leyfi Íslands spila og HHÍ til rekst urs spila kassa yrði aft ur -
kölluð og kröfu hans um skaða- og miska bæt ur var hafnað. Lands rétt ur staðfesti þá niður stöðu í októ ber í fyrra, Guðlaug ur sótti þá
um áfrýj un ar leyfi til Hæsta rétt ar, en því var hafnað. „Kær andi hef ur því leitað allra leiða eft ir ís lensk um dóm stól um til að fá rétt láta
niður stöðu í sínu máli. Hann get ur ekk ert annað í dag en leitað til Mann rétt inda dóm stóls Evr ópu þar sem Hæstirétt ur Íslands hef ur
hafnað beiðni hans um áfrýj un ar leyfi,“ seg ir í grein ar gerðinni. 

 því að ís lenska ríkið brjóti lög með því að leyfa rekst ur spila kassa, en þeir hafi leitt hann til spilafíkn ar sem hef ur valdið hon um fjár hags legu
n Ingvars son

Vek ur ýms ar spurn ing ar
Að mati Þórðar vek ur það, að leyfa rekst ur spila kassa, ýms ar spurn ing ar. „Það er verið að leyfa spila kassa, sem eru skil greind ir sem
harðasta form fjár hættu spila. En svo er fólk dæmt fyr ir að bjóða öðru fólki upp á að spila rúll ettu og póker upp á pen inga.“

Næstu daga verður fjallað um spilafíkn frá ýms um sjón ar horn um á mbl.is þar sem m.a. verður rætt við spilafíkla, meðferðaraðila og
sér fræðinga á þessu sviði.
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360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa
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