
Ed. 478. ‘Nefndarálit
um frv. til laga um húsaleigu.

F'rá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og orðið sammála um að leggja til, að frv. verði 
samþ. með nokkrum  breytingum. E instakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að 
bera fram og fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma. Einnig áskilja ein- 
stakir nefndarmenn sér rétt til að binda fylgi sitt við vissar greinar frv. því skilyrði, 
að á þeim fáist gerðar breytingar.



Breytingar þær, sem nefndarmenn hafa orðið sannnála um að leggja til, að 
gerðar yrðu á fi*\'., eru ekki stórvægilegar. Þær eru að mestu lagfæringar á formi og 
um ákveðnara orðalag en í frv. er notað. Af breytinguin þeim, sem nefndin leggur 
til, að gerðar verði á frv., er sérstaklega vekjandi athygli á þvi, að nefndin telur rétt, 
að tekið sé fram berum orðum í frv., að bannið við uppsögn á leigumála um húsnæði 
sé ekki bundið við íbúðarhúsnæði, heldur taki til alls husnæðis, og að heimildin til 
að segja upp Ieiguinála um atvinnuhúsnæði sé bundin því skilvrði, að leigusali hafi 
af sér óviðráðanlegum ástæðum misst húsnæði það, sem hann hafði hjá öðrum til 
eigin atvinnurekstrar, og þurfi því á húsnæði að halda í eigin húsi fyrir atvinnu- 
rekstur sinn, enda hafi húsnæðið í hans húsi ekki verið notað til íbúðar. Þá telur 
nefndin rétt að binda heimildina til skipta á íbúðuin því skilyrði til viðbótar þeiin, 
sem eru í frv., að leigusali hafi tilkynnt vilja sinn til skiptanna með venjulegum upp- 
sagnarfyrirvara. Er liklegt, að þessi hafi verið tilgangur frv., en nauðsynlegt virðist 
að taka þetta fram beruin orðum. Óviðkunnanlegt virðist að veita húsaleigunefnd 
vald til að kveða á um það, hvort utanbæjaralþingisinönnum, opinberum starfs- 
mönnum og nemendum fastra skóla skuli gert fært að gegna skyldustörfum eða hafa 
not skóla\istar. Verður að telja sjálfsagt að skylda húsaleigunefnd til þess að veita 
þessu fólki nauðsynlega undanþágu um húsnæði, þótt utanbæjarfólk sé, til að gegna 
störfum sinum. Ekki virðist heldur rétt að veita leigusala heimild til að hækka húsa- 
leiguna skv. húsaleiguvísitölu og af öðrum sérstökum ástæðum, nema skylda jafn- 
fram t þá húseigendur, sein hækkunarheim ildir hafa notað, til þess að lækka leiguna. 
þegar húsaleiguvisitalan lækkar eða þau önnur atvik, sem valdið hafa hækkun, leiða 
til lækkunar.

1 nefndinni hafa komið fram raddir um frekari breytingar á frv. en hér er lagt 
til, að gerðar verði. Sérstaklega er það 5. gr. frv., sem einstakir nefndarmenn vilja 
breyta, en aðrir ekki. Hefur það þvi orðið að ráði, að nefndin ber ekki fram  neinar 
breytingar við þessa gr. frv., en af hálfu einstakra nefndarm anna munu koma fram 
tillögur um breytingar á þessari grein, og áskilja þessir nefndarmenn sér rétt til að 
lála fara um fylgi sitt við 5. gr. frv. eftir því, hvernig fer um breytingartillögur þeirra 
við greinina.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.

a. 1 stað orðsins „íbúðarhúsnæði“ i 1. málsgr. komi: húsnæði.
b. Síðasta setning sömu málsgr., „svo skal og Ieigusala“ o. s. frv., færisl til og 

verður 2. málsl. 2. málsgr.
e. Aftan við 2. málsgr. bætist: Skipti á íbúðum geta þvi aðeins farið fraiu, að 

leigusali hafi tilkynnt leigutaka vilja sinn þar um með sama fyrirvara og um 
uppsögn væri að ræða.

d. :í. málsgr. orðist svo:
Nú missir leigusali af sér óviðráðanlegum ástæðum húsnæði það, sem 

hann helur notað til eigin atvinnurekstrar, og getur hann þá, ef honum verður 
að dóini húsaleigunefndar talin þess brýn þörf til afnota fyrir þann atvinnu- 
rekslur, sagt upp leigusamningi um húsnæði, er notað hefur verið í öðru skyni 
en lil ibúðar i húsi, er hann hefur eignazt fyrir 9. sept. 1941.

2. Við 8. gr.
a. 2. málsgr. orðist svo:

Opinberuni starfsinönnuin, alþingismönnum og nemenduin í föstum 
skólum skal húsaleigunefnd veita undanþágu frá upphafsákvæði þessarar 
greinar mn tiltekinn eða ótiltekinn tíma, ef það er nauðsynlegt til þess að 
aðili geti gegnt starfi sínu eða haft not skólavistar. Svo getur nefndin og veitt 
öðrum slíka undanþágu, ef alveg' sérstaklega stendur á.

b. Fyrir orðin „þeim sé þess brýn þörf að dómi húsaleigunefndar“ í ,‘i. málsgr. 
keinur: fullnægt sé ákvæði 2. málsgr. þessarar greinar.



við 7. gr. Aftan við greinina konii ný niálsgr., svo hljóðandi:
A sama hátt og húsaleiga hefur verið hækkuð samkv. 6. gr. skal leigusai 

færa leiguna niður, ef breytingar þær, sem áður urðu til hækkunar á leigunni 
leiða síðar til lækkunar.
Við 15. gr. í stað „leigutaki“ í 2. málsgr. komi: aðili.

Alþingi, 1. marz 1948.

Mjarni Benediktsson, Guðm. í. Guðmundsson, Lárus Jóhannesson, 
form. fundaskr., frsm. með fvrirvara.

Hermann Jónasson. Brynjólfur Bjarnason.


