
Nd. 219. Frumvarp til laga
i n i i  liúsaleigu.

(Lagt í'yrir Alþingi á fil. löggjafarþingi, 1948).

1. gr.
Leigusala er óheiinilt að segja upp leigusamninguin inn ibúðarhúsnæði, neina 

honum sé, að dómi húsaleigunefndar ( fasteignamatsnefndar), þess h rýn  þörf til i- 
búðar fvrir  sjálfan sig eða skyldmenni í beinni línu, k jö rhörn  og fósturbörn, enda 
hafi hann og eignazt hús það, sem ibúðin er i, fvrir  9. sept. 1941. Þegar sérstaklega 
stendur á, getur húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) þó levft aðfluttum opinherum 
starfsmanni, sem eignazt hefur hús á starfssvæði sínu el'tir S. sepl. 1941, að segja upp



leigusamningum um húsnæði í húsinu, verði honum  talin þess l>rýn þörf til íbúðar 
fyrir sjálfan sig.

Heimilt skal leigusala að skipta á íbúð sinni og íhúð leigutaka í húsi sínu, enda 
komi ibúð leigusala leigutaka að sömu eða svipuðum notum, að dómi húsaleigti- 
nefndar ( faste ignam atsnefndar).

Uppsagnir á leigusamningum um annað húsnæði skulu og teljast gildar, ef full- 
nægt er skilyrðum fyrstu  m álsgreinar þessarar greinar, en uppsagnir á leigusamn- 
:nguin um slikt húsnæði til anna rra  nota en ibúðar skulu þvi aðeins telj:»st gildar, 
að leigusala sjálfum verði, að dómi húsaleigunefndar (fasteignamatsnefndar), talin 
]æss b rýn  þörf til slíkra nota.

Uppsagnir framleigusala á leigusamningum framleigutaka lúta einnig ákvæð- 
um þessarar greinar, eftir því sem við á, þó þannig, að ekki skiptir máli, hvenær 
framleigusali öðlaðist rétt vfir hinu leigða.

Uppsagnir samkvaunt framansögðu má meta gildar að öllu levti eða nokkru, 
verði það talið hentara, enda á þá húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) úrskurð  
þess, til hverra herbergja uppsögnin nær.

2. gr.
Þ rá t t  l'yrir ákvæði 1. gr. heldur leigusali (frainleigusali) óskertum rctti sínum 

til að slíta leigumála vegna vanskila á húsaleigu eða anna rra  samningsrofa af hálfu 
leigutaka (framleigutaka), svo og ef leigutaki (framleigutaki) hagar sér þannig eða 
frem ur eitthvað það, er að mati húsaleigunefndar (fasteignam atsnefndar) gerir leigu- 
sala verulega óþægilegt að hafa hann í húsum sínum.

3. gr.
Leigusala (framleigusala) er óheimilt að leigja öðrum en heimilisföstum innan- 

héraðsm önnum  íhúðarhúsnæði, og eru slíkir leigusanmingar ógildir.
Þegar alveg sérstaklega stendur á, getur húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) 

veitt undanþágu l'rá upphafsákvæði þessarar greinar um tiltekinn eða ótiltekinn tíma.
Utanhéraðsmönnum er óheimilt að flytja í hús, er þeir kunna að kaupa eftir gild- 

istöku laga þcssara í kaupstöðum eða kauptúnum  landsins, nema þeim sé þess hrýn  
þörf að dómi húsaleigunefndar (fasteignamatsnefndar).

Húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) getur látið fram kvæm a ú tburð á þeim 
utanhéraðsmönnum, sem ólöglega hafa tekið húsnæði á leigu eða flutt í það sam- 
kvæmt framansögðu, og skal þessu húsnæði ráðstafað handa  húsna'ðislausum  innan- 
héraðsmönnum.

4. gr.
íhúðarherbergi má ekki taka til an n a rra r  no tkunar en ihúðar, og íbúðarhús má 

ekki rífa, nema heilbrigðisnefnd banni að nota þau til íbúðar. Húsaleigunefnd (fast- 
eignamatsnefnd) getur þó veitt sérstakt leyfi til þessa og sett það skilyrði, að hús- 
eigandi sjái um jafnm ikla aukningu á húsnæði til íbúðar annars staðar í hlutaðeig- 
andi kaupstað, kauptúni eða sveit.

Ef íbúðarhúsnæði er heimildarlaust tekið til ann a rra r  no tkunar en íbúðar, er 
húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) rétt að skvlda húseiganda, að viðlögðum allt 
að 200 kr. dagsektum í ríkissjóð, að taka upp fyrri no tkun  húsnæðisins. Hefur húsa- 
leigunefnd (fasteignamatsnefnd) síðan heimild til að ráðstafa  húsnæðinu samkvæmt 
íeglum þeim, er segir í 5. gr.

5. gr.
Húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) er heimilt að taka til u inráða auðar íbúðir 

og ráðstafa þeim til handa húsnæðislausu innanhéraðsfólki, enda komi fullt endur- 
gjald fyrir. A sama hátt er húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) heiinilað að taka 
til sinna um ráða annað ónotað húsnæði og ú tbúa það til íbúðar.

í  samráði við hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórn, getur húsaleigunefnd (fast- 
eignamatsnefnd) og tekið til sams konar ráðstöfunar tiltekinn hluta af ibúðarhús-



næði, sem afnotahafi getur, að mati nefndarinnar,  án verið og unn t  er að skipta úr. 
Þó getur afnotahafi ráðstafað þessum hluta  húsnæðisins til handa þeim innanhéraðs- 
manni, er hann  kýs, og hefur húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) þá sams konar 
ráðstöfunarré tt  á því húsnæði, sem þannig losnar.

Taki húsaleigunefnd ( fasteignamatsnefnd) húsnæði leigunámi samkvæmt ákvæð-
u.m þessarar greinar, ákveður hún  leiguupphæð, leigutima og annað, sem þörf  þvkir 
að taka ákvörðun um og málsaðilum kenm r ekki saman um. l ' r s k u rð u r  nefndar- 
innar um þessi atriði, að undanteknu m atinu um leiguupphæð (shr. 2. málsgr. 11. gr.), 
er fullnaðarúrskurðui'.

Ríkissjóður og hlutaðeigandi hæjar- eða sveitarsjóður áhvrgjast annar  fvr ir  háða 
cg liáðir fyrir  annan greiðslu leigu eftir húsnæði, sem tekið er samkvæmt þessari 
lagaheimild, svo og greiðslu skaðabóta fyrir spjöll á hinu leigunumda, er leigutaki 
eða fólk á hans vegum telst eiga sök á.

(i. gr.
Óheimilt er að hækka húsaleigu eftir húsnæði frá því, sem gohlið og umsamið 

var hinn 14. inaí 1940, nema samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:
Félagsm álaráðherra ákveður, að fengnum tillögum kauplagsnel'ndar, hlutfallið 

milli húsaleigu og viðhaldskostnaðar, miðað við 4. apríl 1939. Kauplagsnefnd skal, 
með aðstoð hagstofunnar, reikna út ha 'kkun viðhaldskostnaðar fjórum  sinnum á ári,
1. marz, 1. júní, 1. sept. og 1. des., miðað við m ánuðina jan.—marz 1939. Síðan reiknar 
nefndin út húsaleiguvísitöln samkvæmt framansögðu. E r  heimilt að hæ kka húsaleigu 
i samræmi við vísitölu þessa frá fyrsta næsta m ánaðar eftir að húsaleiguvísitalan hef- 
ur  verið reiknuð út hverju  sinni, enda sé leigumálinn staðfestur af húsaleigunefnd 
1 fasteignamatsnefnd.).

Enn frem ur er heimilt að hæ kka el'tir mati húsaleigunefndar (fasteignamats- 
nefndar) leigu el'tir húsnæði sökum verðhækkunar á eldsneyti eða lýsingu, sem inni- 
falið er í leigunni, vax taha 'kkunar af fasteignum og annars  þess háttar, þó ekki vegna 
skattahæ kkunar af fasteignum, svo og liúsnæði, sem leigt hefur verið lægra en sam- 
hærilegt húsnæði á þeim stað (kaupstað, kauptúni eða sveit). 'Verði hæ kkun  metin á 
leigu, kem ur hún til framkvæmda l'yrsta na'sta m ánaðar eftir að matið fór fram.

7. gr.
Xú vanrækir leigusali ( fram leigusali) viðhaldsskyldu sína, eða húsnæði telst af 

öðrum ástæðum leigt óhæfilega hátt vegna ásigkomulags þess, þá getur leigutaki 
( fram le igu tak i) heiðzl mats húsaleigunefndar (fasteignamatsnefndar) á húsaleigunni. 
Eigi er nefndinni þó skylt að taka slíka heiðni til greina, neina leigutaki (framleigu- 
taki) leiði l íkur að því, að málaleitunin hafi við rök  að stvðjast. Meti nefndin leiguna 
iægri en umsamið hefur verið, skal færa hana niður í samræmi við rnatið, og gildir 
Jækkunin frá 1. næsta m ánaðar eftir að matið fór fram.

8. gr.
í Reykjavík skal skipa húsaleigunefnd. Eiga sæti i lienni finnn menn, tveir kosnir 

af hæ jars tjó rn  Revkjavíkur, tveir skipaðir af rikisstjórninni, en hæ stiréttur skipar 
jíann fimmta, og er hann formaður nefndarinnar. Fimm varam enn skulu skipaðir á 
sama hátt. - Form aður og varaform aður nefndarinnar skulu vera löglTæðingar.

Úrskurð uni gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er greinir í lögum þessum, að 
undanteknu mati á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, skulu formaður og tveir 
nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, kveða upp. Skulu þeir allir vera á 
fundi, er ú rsku rðu r  er upj> kveðinn, og taka þátt í atkvæðagreiðslu, og getur ]>á vara- 
maðui' komið i stað aðalmanns. Afl atkvæða ræ ður úrslitum  máls.

Tveir nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, skulu fram kvæm a m at það 
á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, er í lögum jiessum greinir. undir eftirliti 
fonnanns, og getur þar einnig komið varam aður í stað aðalmanns.



Skvlt er málsaðiluin að koma á fund nefndarinnar,  ef hún krefst þess, og gefa 
upplýsingar um málsatriði.

Skylt skal nefndinni, að viðlögðum dagsektum, að hafa lokið við afgreiðslu eða 
kveðið upp ú rsku rð  um ágreiningsatriði, sem til nefndarinnar er skotið, innan  14 daga 
frá því að málið var afhent nefndinni til afgreiðslu eða það lagt undir ú rsku rð  hennar.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.

9. gr.
Utan Reykjavíkur skulu fasteignamatsnefndir í hæjum og úttek tarm enn í hrepp- 

um, ásamt hreppsnefndaroddvita, gegna þeim störfum, sem með lögum þessum eru 
falin húsaleigunefndinni i Revkjavik, og haga sér í störfum  sínum svo sem fyr ir  er 
mælt í lögum þessum um húsaleigunefndina. — Eftir  beiðni hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarstjórnar getur rík iss tjó rn in  þó með reglugerð gert aðra skipan á nefndum 
þessum.

10. gr.
Húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) ber að fella ú rsku rð  um ágreining ú t  af 

uppsögn á leigusamningi um  húsnæði samkvæmt 1. gr. laga þessara. Skjóta má þeim 
úrskurð i nefndarinnar til dómstólanna, en hlíta skal honum, unz dóm ur fellur.

11. gr.
Skylt er að leggja fyr ir  húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) til sam þykktar alla 

leigumála, sem gerðir hafa verið eftir 14. maí 1940. Skal nefndin  gæta þess, að leigan 
sé ekki ákveðin hæ rri  en h ú n  áðu r  var (sbr. 6. gr.), og h e fu r  hún  vald til að úrskurða 
um upphæð leigunnar, ef þörf gerist. Þá er og skylt að láta nefndina meta leigu eftir 
ný hús og húsnæði, sem ekki hefur verið leigt áður, og er leigusala (framleigusala) 
óheimilt að áskilja  sér eða taka hæ rri  leigu en  nefndin  metur. Nefndinni ber einnig 
að framkvæma mat á leigu samkvæmt 5., 6. og 7. gr. laga þessara.

O rskurðum  húsaleigunefndar (fasteignam atsnefndar) um m at á húsaleigu má 
skjóta til yfirhúsaleigunefndar, er í eiga sæti fimm menn, og skulu þ rír  þeirra  skip- 
'iðir af rík isstjórninni, en tveir a f  hæstarétti, og sé að m innsta  kosti anna r  þeirra  lög- 
fræðingur og form aður nefndarinnar. Sé matsgerðum utan  Reykjavíkur skotið til 
yfirhúsaleigunefndar, getur nefndin  við m at sitt lagt til grundvalla r skýrslur trúnað- 
a rm anna  á staðnum um  ásigkomulag h ins  leigða. R íkisstjórnin  setur að öðru leyti 
yfirhúsaleigunefnd nánari starfsreglur, og greiðist kostnaður af störfum hennar ú r  
rikissjóði.

12. gr.
Við m at á húsaleigu skulu húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) og yfirhúsaleigu- 

nefnd kynna sér, svo sem föng eru  á, allt það, e r  áh r if  getur h a f t  á leiguna, svo sem 
verð húsnæðisins, viðhald þess, ásigkomulag og legu, og taka ja fn fram t tillit til húsa- 
leigu almennt i sambærilegu húsnæði á þeim stað.

1.3. gr.
Ef samið hefur verið um  hæ rri  leigu en heimilt er að taka  samkvæmt lögum þess- 

um, skal sá sam ningur ógildur að því er f járhæðina snertir, og er a f tu rk ræ ft það, sem 
ieigutaki kann að hafa ofgreitt samkvæmt slíkum samningi.

14. gr.
Fari  leigutaki (framleigutaki) ú r  húsnæði að undangengnum  úrskurði, sem 

byggzt hefur á því, að leigusali (framleigusali) og vandamenn hans  þurfi á húsnæð- 
inu að halda (sbr. 1. gr.), og síðan kem ur í ljós, að þeir taka  ekki húsnæðið til afnota. 
l>á á fyrri leigutaki (framleigutaki) rétt til að fá húsnæðið af tu r  á leigu með sömu 
k jörum , ef h ann  kýs.



15. gr.
Sá, sem áskilur sér hæ rri  leigu en heimilt er samkvæmt lögum þessum, tekur við 

hæ rri  leigu eða b rý tu r  ákvæði þeirra á annan  hátt, skal sæta sektuin frá  10— 10000 
krónum.

Sektirnar renna í ríkissjóð. Með m ál út af bro tum  á löguni þessum skal farið sem 
almenn lögregluinál.

16. gr.
Meðan lög þessi eru í gildi skal stimpilgjald af hiisaleigusamningum ekki reikn- 

ast samkvæmt 39. gr. laga nr. 75 1921, heldur vera fast gjald, 2 kr. fy r ir  hvern  samn- 
ing. í Reykjavik annast húsaleig'unefnd stimplun slikra samninga.

17- gi'.
Lög' þessi iiðlast gildi þegar í stað, og falla þá ja fn iram t úr gildi eftirtalin lög um 

húsaleigu, með viðaukum  og breytingum : lög' nr. 106 1941, lög nr. 126 1941, lög nr. 
35 1942, svo og önnur ákvæði, er b rjó ta  í bág við lög þessi.

A t h  u g a s e m  (1 i r v i ð 1 a g a f r  u m v a r p þ e 11 a .
F ru m v arp  þetta  er í m eginatriðum  sam hljóða tillögum, er r ík iss tjó rn inn i haía  

borizt í f rum varpsform i frá  nefnd, sem skipuð var 9. nóvember f. á. af fyrrverandi 
rík isstjórn .

í nefndinni á t tu  sa*li jieir Arni Tryggvason cand. juris, fu lltrú i lögmanns. 
Sigurjón Á. Ólafsson, fyrrum  alþingismaður, og Gunnar Þorsteinsson hæstaréttar- 
lögmaður. H lutverk  n e fn d a r in n a r  v a r  að a thuga og endurskoða gildandi húsa- 
leigulög og' kom a frain  með tillögur um  breytingar á þeim, ef þurfa  þætti.

Nefndin var sam m ála  uni mörg atriði, en í öðrum  greindi h an a  á, og skilaði 
G unnar Þorsteinsson  hæ sta ré t la r lögm aður sérstöku áliti og tillögum.

F ru m v arp  þetta  er, sem fyrr  segir, að m estu samhljóða nefndará li t inu , en 
uin þau atriði, er ollu ágreiningi í nefndinni, er fylgt tillögum meiri hlutans, 
þeirra  Á rna Tryggvasonar og Sig'urjóns Á. Ólafssonar. Breyting sú, er r ík isstjórn- 
in  hefu r  talið ré tt  að gera á frum varp inu , er fólgin í því, að lagt er til, að h æ kkan ir  
skatta af fasteignum vegna hins nýja  fasteignamats skuli ekki hafa áhrif  á húsa- 
Jeiguna, og verður gerð nána ri  grein fyrir  því atríði í framsögu.

F er  h ér  á eftir hlu ti  af gre inargerð nefndarinnar ,  en síðan athugasem dir 
ineiri h lu ta  hennar (Á. T. og S. Á. Ó.) um einstakar gre inar fruinvarpsins.

Nefndin hefu r  eftir föngum aflað sér gagna um  núverandi ás tand  í hús- 
næðismálum í kaupstöðum  og kaup túnum  hér á landi. Upplýsingar þessar hafa 
horizt nefndinni su m p art  m unnlega, i v iðtölum við hlutaðeig'andi s tjó rnarvöld  á 
h ver jum  stað, og su m p art  bréflega, og fylgja skýrslu  þessari e f tirr i t  af bréfúm 
þessum. Af upplýsingum  þessum  verður að te ljas t  ljóst, að mjög verulegur hús- 
næ ðisskor tu r er nú  í svo að segja öllum kaupstöðum  og k au p tú n u m  landsins og 
ekki liklegt, að ú r  rætist að þessu leyti, án sérstakra aðgerða af hálfu hins opin- 
bera. O rsakir þessa húsnæðisskorts m unu  vera ýmsar, en þessar helzt:

S töðugur s t rau m u r  fólks ú r  sveitunum  til kaupstaðanna ,  sk o r tu r  á efni og 
v innuafli  til au k in n a  húsbygginga og stórkostlega au k in n  k o s tn að u r  við slíkar 
f ram kvæ m dir vegna sívaxandi dýrtíðar,  au k in  velmegun veldur því, að fólk eyk- 
u r  við sig húsnæði, ef það á þess kost, o. fl. o. fl. —  Til þess að ráða  varanlega bót 
á þessu ástandi, þ. e. húsnæ ðisskor tinum  í kaupstöðum  og kau p tú n u m , þarf  því 
m. a. að reyna að finna ráð til að stöðva flótta fólks ú r  sveitunuin, dreifa vinnu- 
aflinu i landinu, ráðs ta fa  því litla byggingarefni, sem fáanlegt er, á þ an n  há tt ,  að 
ú r  húsnæðisbölinu verði bætt, eftir því sem frekast  er fært, svo og að gera aðrar 
a lm ennar  ráðs ta fan ir  til læ k k u n ar  á dýrtíðinni. Það er ekki in n an  verksviðs



netiularimiai' að gera [illögur í þessum efmim, heldur aðeins 11111 það, með hverj- 
mn hadti hiisaleigulöggjöf geti orðið að gagni til þess að bada úr núveiandi vand- 
raeðuni í m álum  þessum.

Það er samhljóða álit allra nefndarm anna , að eins og nú lioriir í jiessum efn- 
uiii, geti ekki verið um það að nuða að nema lm rtu  allar tak m ark an ir  um ráð- 
stöfun húseiganda og annarra  á afnotum húsnieðis. Viðeigandi lagaákvæði í þessu 
efni, svo og örugg framkvamid laganna, verða að teljast nauðsynleg til að trvggja 
Jiað, að allt húsna'ði á hverjm n slað og tíma nolist sem liezt. í annan  stað verður 
og að telja, að lagaákva’ði 11111 uppha'ð húsaleigu, á tímum sem Jiessum, séu nauð- 
synleg sem einn liður i ráöstöfunm n þess opinhera lil þess að hafa hemil á vax- 
andi dýrtíð og verðhólgu. Rélt þvkir Jió að henda á, að lak m ark an ir  á ráðstöfun 
húsnæðis kunna einnig að geta haft áhrif  sem dýrtiðarráðstöfun, Jiar sem reynt 
er að koma í veg fyrir óhóf af hálfu fólks að Jiessu leyti og viðeigandi ákvæði uni 
upphæð leigu kunna að liafa áhrif  í þá átt, að leigusali stuðli frekar að þvi, að luis- 
næði Jiað, er hann ræ ður vfir, komi að auknum  notum. alveg eins og of ströng 
ákvæði gagnvart Jiessum aðila geta geií alla framkvæmd húsaleigulaga örðugri 
að Jiessu leyli.

Um einstakar greinar frum varpsins vísasl til Jiess, sem hér fer á eftir.

Um 1. gr.
Meiri hluti nefndarinnar (A. 'f. og S. A. Ó . ) telur, að ákvæði 1. gr. laga nr. 120 

1941, sem eru tekin liér upp í 1. málsgrein svo að segja óhrevtt að Jiví er snertir 
íhúðarhúsnæði, hafi gefizt svo vel í framkvaund, að rétt sé að hafa Jiau í gildi, 
meðan húsnæðisvandra>ðin í kaupstöðum og kauptiinum minnka ekki, enda verð- 
ur að telja, að öl 1 hreyfing, sem ný jar  t i ls lakanir i Jiessu efni tvímælalaust liafa 
í för með sér, sé mjög varhugaverð, eins og á stendur. — 2. setning 1. málsgreinar 
er óhrevtt úr lögum nr. ,'ió lft42, enda verður Jiað ákvæði að leljasl sanngjarn l.

Uagaheimild vanlar til að láta skipti á húsnæði, eins og greinir í 2. mgr., koma 
til framkv;emda, en reynslan hefur hins vegar sýnt, að öll sanngirni getur mielt 
með Jni, að slík .skijiti séu heimil í Jieim tilfellum, sem greinin segir (sem va>ntan- 
lega niunu vera fá).

Ákvæði 1. gr. laga nr. 12(i 1941 ná einnig til annars húsmeðis en ihúðar- 
luisnæðis, Jiannig, að luiseigandi, sem á luis með slíku leiguhúsn.æði, gelur ekki 
sagt u]ip leigum álanum 'iim  það, nema hann hafi þess hrýna þörf til ibúðar fvrir 
sig eða hina t ilteknu vandam enn sína. Af u im ;eðm n um Jietta ákvæði á Alþingi 
er ljóst, að því hefur verið ;vtlað að koma í veg fvrir, að leigusali, sem vildi stofn- 
setja nýjan  og jafnvel óheilhrigðan alv innurekstu r ,  geti holað hurtu  leigutaka, 
sem liefði liaft þar góðan og gam lan a lv ínnurekslu r .  Það gelur hafl nokkuð (i! 
síns máls, að rétt sé að liafa ák\;eði í lögmium i Jiessum lilgangi, e,n nefndarm enn 
telja, að ákvæðið eins og það er nú gangi J)ó of langt, og leggur meiri h lutinn (Á. 
T. og S. Á. Ó.) J)ví til, að J)að verði orðað eins og segir í 3. mgr. 1. gr. Það virðist 
sem sé mjög ósanngjarnt, ef leigusali, sem t. d. vegna ófyrirsjáanlegra atvika 
verður húsn;vðislaus með a tv innurekstu r  sinn, geti ekki slitið leigumála uin slikt 
húsnæði í eigin húsi, til að geta s tundað ])ar a tv innu  sína.

Ákvæði 4. mgr. 1. gr. er staðfesting á J)eim skilningi, sem húsaleigunefnd 
R eykjavíkur og dómstólar liala Iagt i húsaleigulögin að Jjessu leyti, en rétt J)ykir, 
að hein lagaákvæði séu til um J)etta, svo að um ekkert verði villzt.

5. málsgr. 1. gr. er nýmæli, sem telja verður bráðnauðsynlegt, að komist í 
lög. Leigusali, sem hefur l. d. sagt upp leigumála um m argra  herherg ja  ílnið, með 
eldhúsi, kann  að vera ta linn  hafa hrýna þörf fyrir eitt eða tvö herhergi ihúðar- 
innar, en alls ekki meira, og næ r J)\'í engri átt, eins og ástandið  er nú, að h ann  fái 
til f r já lsra  uniráða J)ann hlu ta  íhúðar leigutaka, sem af gengur,



Um 2. gr.
Akvæði þessi eru svo að segja óbreytt frá því, sein segir í siðari hluta 2. gr. 

laga nr. 106 1941. Rétt þykir að benda á, að þrá tt  fyrir  þessi og önnur ákvæði 
laganna halda uppsagnir af hálfu  leigutaka (f ram le igu taka) ,  loforð af þeirra 
hendi um bro ttf lu tn ing  og sam ningsákvæði uin fyrir  fram  ákveðinn leigutíma 
fullu gildi, eins og slaðfest hefur verið með ótal ú rskurðum  og dómum, en óþarft 
verður að teljast að tak a  þetta fram  í þessum  lögum um  húsaleigu.

Um 3. gr.
1. og 2. málsgr. þessa rar gre inar eru  efnislega sam hljóða 2. gr. laga nr. 126 

1941 og verða að te ljast fullnægjandi um þetta efni.
3. málsgr. er nýmæli, sem rétt þykir að leiða í lög til samra'inis við fvrri 

ákvæði gre inarinnar.
Siðasta málsgr. er samhljóða 2. gr. bráðabirgðalaganna frá 29. sept. s. 1., nema 

hvað ré tt  þykir, að heimild þessi nái til alls landsins og frainkvæm d þessara 
mála sé á einni hendi, þar sem annað veldur töfum.

Um 4. gr.
1. málsgr. er sam hljóða 3. gr. laga nr. 106 1941. — Fyrri  setning 2. málsgr. 

er sam hljóða 3. gr. laga nr. 126 1941, nem a hvað h ám ark  dagsekta er ákveðið 
hæ rra  cn þar, en eftir þeirri revnslu, sem fengizt hefur i ]>essu efni í Reykjavik, 
verður slíkt að teljast nauðsynlegt.

Síðasta setning g re ina rinnar  er nýmæli. Meiri h lu ti  n e fndarinnar  (Á. 'I'. og
S. Á. Ó.) l í tu r svo á, að þeir húseigendur, sem b rjó ta  svo gróflega ákvæði húsa- 
leigulaganna að breyta íbúð heimildarlaust í annað, eða halda húsnæði auðu, eigi 
þar með ekki kröfu  til ráðs tö funar  á húsnæ ðinu , enda koin það í Ijós á síðast- 
liðnu hausti hér í Reykjavík, að húseigendur, er þannig höguðu sér, ráðstöfuðu 
þessu húsnæði á slíkan hátt ,  að ekkert bætti ú r  húsnæðisleysinu, en skv. gildandi 
lögum getur húsaleigunefnd ekki við slíku gert.

Um 5. gr.
1. málsgr. 5. gr. er að m estu samhljóða 4. gr. laga nr. 106 1941. Al' ástæðum 

þeim, sem greinir í athugasemdum um næstu grein hér á undan (lokaákvæðið), 
leggur meiri hluti nefndarinnar (Á. T. og S. Á. Ó.) til, að ekki þurfi fvrst að gefa 
húseiganda kost á að ráðsta fa  húsnæ ðinu . í húsaleigulögunum  nr. 45 1919 var 
húseigendum  og ekki veittur s l íkur ré ttur.

2. inálsgr. er nýmæli. Meiri h luti n e fndarinnar  (Á. T. og S. Á. Ó.) telur fulla 
nauðsyn á að hafa heimild sem þessa í lögum, enda imini þetla vel frainkvæm an- 
legt, án þess að mikil ójiægindi hljótis t  þar af.

3. málgr. er að m estu sam hljóða tilsvarandi ákvæðum  4. gr. laga nr. 106 1941.
4. málsgr. er nýmæli. Það verður að líta svo á, að bær og ríki verði að vinna 

xaman að lausn þessara mála, enda báðum i hag, að lagfæring fáist í þessum efnum. 
Þvkir því rétt, að þessir aðilar ábvrgist, að leigusalar verði fjárhagslega skað- 
lausir af aðgerðum þessum.

Um 6. gr.
í nefndinni náðist ekki sam kom ulag um þetta ákvæði. Meiri liluti nefndar- 

innar ( A. T. og S. Á. Ó.) leggja til, að greinin orðist eins og hér segir. E r hún að 
meginefni til sainhljóða 1. gr. laga nr, 106 1941. N efndarm enn þessir telja þó rétt- 
lált, að húsaleiguvísita lan verði re iknuð úl oftar en segir i núgildandi löguin og 
ha 'kkun komi fyrr  til framkva'inda en áður. Fellt hefur verið n iður ])að ákvæði í 
síðari málsgr., að leigu megi því aðeins ha'kka, að hún „af sérstökuin ástæðum“ 
sé lægri en sambærilegt sé um tilsvarandi húsnæði. Hefur þetta ákvæði valdið 
óþarfa örðugleikum í fram kvæm d.



Við a thugun  hefur  koinið í Ijós, að hlutfallið  milli v iðhaldskoslnaðar og 
húsaleigu (15% ), seni fé lagsm álaráðherra ákvað á sínuni tíma, virðist ekki hafa 
raskazt neitt verulega síðan. Hins vegar ínun hlutfallið niilli v innu  og efnis haf'a 
raskazt mjög mikið, eins og athugun Ragnars Þórarinssonar, húsasmíðameistara, 
sýnir. (Bréf hans  fylgir hér með.) Virðist því nauðsynlegt, að endurskoðun  fari 
f ram  á húsaleiguvísitölunni að þessu leyti. (Um útre ikning húsaleiguvísitölu sjá 
Hagtíðindi, sept. 1941, 26. árg. nr. 9.)

Rétt þykir að benda á, að hið ný ja  l 'asteignamat h lý tu r  að h æ kka  mjög húsa- 
leigu, ef það kem ur til fram kva'indar.  E r því athugandi, hvort ekki m uni l'ært að 
fresta gildistöku þess fyrst um sinn, því óeðlilegt virðist, að rikisvaldið standi 
fyrir  hæ k k u n  að þessu leyti, neina brýna nauðsyn beri til. Einnig þykir rétt að 
benda á, að skv. m eðfylgjandi skýrslum  ska tts to funnar  i Reykjavík eru um 300 
aðilar, sem hafa þar framfairslu af húsaleigutekjum að helmingi eða meiru. 
Hagur flestra þessara m anna og annarra , sem líkt er ástatt um annars staðar á 
landinu, lilýtur að vera mjög bágborinn, og virðist athugandi, hvort ekki sé unnt 
að bæta þeim það á einhvern hátt .

Um 7. gr.
Greinin er mjög svipuð 7. gr. laga nr. 106 1941, aðeins skýrar kveðið á um, að 

heimilt sé að lækka húsaleigu, ef leigusali vanrækir viðhaldsskvldu sina, og má ætla, 
að þessi úkvæði séu fullnægjandi til að ráða bót á sliku.

Um 8. gr.
1., 2. og 3. málsgr. eru nýmæli. — Eins og m. a. sést af meðfylgjandi skýrslu  húsa- 

leigunefndarinnar í Reykjavík hefur starf hennar upp á síðkastið verið svo umfangs- 
mikið, að nauðsynlegt má teljast, að bætt sé þar við starfskröftum. Meiri hluti nefnd- 
ar innar (Á. T. og S. Á. Ó.) telur heppilegast, að húsaleigunefndin verði skipuð af 
þeim aðilum, er hér segir, og allir nefndarm enn eru sammála um að starfsskipting sú, 
sem stungið er upp á, sé líkleg til að stuðla að öruggari og fljótari framkvæmd lag- 
anna. — Með tilvísun til þess, er segir í athugasemd um  4. málsgr. 5. gr., þykir rétt að 
hær og ríki eigi einnig hér sainan hlut að máli.

4., 5. og' 6. málsgr. eru svo að segja óbreyttar frá því sem er í 5. gr. laga nr. 106 
1941.

Um 9. gr.
Óbreytt l’rá því, sem segir í 9. gr. laga nr. 106 1941, nema hvað rík isstjórnin  getur 

gert aðra skipun í þessum efnum utan Reykjavíkur, ef hlutaðeigandi bæjar- eða sveit- 
ars tjó rn  óskar þess. Stofnun sérstakra húsaleigunefnda í kaupstöðum  og kauptún- 
um úti um allt land h lý tu r að hafa auk inn  kostnað í för með sér, sem óþarft þykir 
að leggja á ríkið, nema þeir, sem mál þetta snertir, telji þess þörf.

Um 10. gr.
Samhljóða gildandi lagaákvæðum (sbr. 6. gr. laga nr. 106 1941).

Um 11. gr.
1. málsgr. er að meginefni til samhljóða 6. gr. laga nr. 106 1941.
2. málsgr. er að mestu samhljóða 4. gr. laga nr. 126 1941. Ö nnur setningin er ný- 

inæli, sem verður að teljast nauðsynlegt eins og á stendur.

Um 12. gr.
Samhljóða 8. gr. laga nr. 106 1941.

Uni 13. gr. 
Samhljóða 10. gr. laga nr. 106 1941.



Um 14. gr.
Grein þessi er nýmæli. — Það hefur komið nokkrum  sinnum  fyrir, að ú rskurð ir  

um gildi uppsagnar hafa fengizt fy r ir  rangar upplýsingar. Slíkt varðar refsingu sam- 
kvæmt hegningarlögum, en rétt þykir, að auk  þess sé fvr ir  hendi ótvíræð lagaheimild 
um þess há t ta r  tilvik á þá leið, sem í greininni segir.

Um 15. gr.
Samhljóða 11. gr. laga nr. 106 1941, nema hvað viðurlög eru þyngd.

Uin 16. gr.
Samhljóða 12. gr. laga nr. 106 1941.

♦  Um 17. gr.
Meiri hluti nefndarinnar (Á. T. og S. Á. Ó . ) vill ekki binda gildi þcssara laga 

við fyr irfram  ákveðinn tima. Slíkt hefur oft verið gert í breytingum  á húsaleigulög- 
um að undanförnu, en ávallt hefur orðið að framlengja gildi þeirra laga. E nn  verður 
ekki séð, hvenær ú r  rætist í þessum málum, og þykir því rétt að lögin gildi ótiltekinn 
tíma. Hins vegar verður að sjálfsögðu að treysta þvi, að höft þau, er í lögunum felast, 
verði ekki látin haldast lengur en tilefni er til.


