
Nrl. 557. Nefndarálit [49. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 39 7. april 1943, nm húsaleigu.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Um skeið hafa húsaleigulögin verið mjög á dagskrá, innan og utan Alþings, og
margar tillögur komið fram, ýmist til smábreytinga eða gerbreytinga. Húsaleigu-
lögin, sem sett voru ú sínum tíma, í upphafi síðustu heimsstyrjaldar, voru byggð á
brýnni nauðsyn, enda hafa þau með viðaukum og breytingum víða komið að miklu
liði, sérstaklega fyrir margt umkomulítið fólk í Reykjavík. En hinu verður þó ekki
neitað, að þróun málanna hefur leitt til þess, að fljótlega þurfi að gera allmiklar
breytingar og umbætur á húsaleigulöggjöfinni. Færa mætti nokkur rök fyrir því, að
rýmka ætti ákvæði núgildandi húsaleigulaga varðandi rétt leigusala til þess að rýma
húsnæði vegna þarfa náinna fjölskyldulllanna og færa þa einnig í því sambandi aftur
tímatakmörk þau, er miða á við, er leigusali hefur öðlazt eignarrétt á húseign (sbr.
1. gr. frv. á þskj. 65). Þá kæmi og til mála, að atvinnuhúsnæði og einstaklingsher-
bergi væru tekin undan gildandi uppsagnarákvæðum. Þá væri einnig rétt að athuga
breytingar á skipun þeirra stofnana, er dæma eiga um ágreining, er upp kann að
rísa út af húsaleigumúlum (húsaleigunefndir - húsaleigudómur ). Hins vegar tel
ég það ekki tímabært að nema úr gildi allar lagahömlur, bæði varðandi rétt til upp-
sagnar af hálfu leigusala á fjölskylduhúsnæði og eins hvað snertir upphæð leigu.
Og þó að ég telji, að stefna beri að því að afnema húsaleigulögin í þeirri mynd,
sem þau eru, þá tel ég það alls ekki tímabært nú, og þá eins hitt, að þá verði sam-
tímis að setja löggjöf um réttarufstöðu ú milli leigusala og leigutaka, eins og gert
hefur verið víða erlendis.

Á síðasta Alþingi var að minni tilhlutan lagt fram af hálfu félagsmálaráðuneyt-
isins frumvarp til laga um húsaleigu, sem hafði að geyma ýtarleg ákvæði um rétt-
arstöðu, skyldur og réttindi bæði leigusala og leigutaka. í frumv. þessu voru einnig
ákvæði til bráðabirgða, þar sem nokkuð var slakað til á gildandi ákvæðum húsa-
leigulaga. Þetta frv. náði því miður ekki fram að ganga og hefur ekki verið flutt
af núverandi ríkisstjórn. Í stað þess liggja fyrir tvö frumvörp um ýmsar breytingar
á húsaleigulögunum, og hefur allsherjarnefnd tekið afstöðu til annars þeirra, frv.
á þskj. 65, sem nefndarálit þetta fjallar um.

Ég get fyrir mitt leyti ekki mælt með, að frv. þetta verði samþykkt, þótt ég
telji sum ákvæði þess nokkuð til bóta, sbr. það, sem sagt er hér að framan, en önn-
ur ákvæði þess, þó einkum 5. gr., alveg fráleit. f':g tel og mikla nauðsyn á því að
setja allsherjarlöggjöf um réttindi og skyldur leigusala og leigutaka og halda fyrst
um sinn ákvæðum bæði um takmarkanir á rétti til uppsagnar á fjölskylduhúsnæði
og ákvörðunum og eftirliti með upphæð leigu. f=g legg því til, að frumvarp þetta
verði afgreitt með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Um leið og neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að undirbúa og leggja

fyrir næsta Alþingi frumvarp um nýja, almenna löggjöf um húsaleigu, sér hún
ekki ástæðu til að afgreiða nú frv. það, er hér liggur fyrir, og tekur því fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 18. apríl 1950.

Stefán Jóh. Stefánsson.


