
Ed. 382. Frumvarp til laga
um húsaleigu.

(Eftir  3. um r. í Nd.).

1. gr.
Leigusala e r  óheimilt að segja upp leigusamningum um íbúðarhúsnæði, nema 

honum  sé, að dómi húsaleigunefndar,  þess brýn  þörf til íbúðar fyr ir  s jálfan  sig 
eða skyldmenni í beinni línu, k jö rbörn  og fósturbörn, enda hafi h an n  og eignazt 
hús  það, sem íbúðin er í, fy r ir  9. sept. 1941. Þegar sérstaklega s tendur á, getur 
húsaleigunefnd þó leyft að flu ttum  opinberum  starfsm anni,  sem eignazt hefu r  hús 
á starfssvæði sinu eftir 8. sept. 1941, að segja upp leigusamningum um  húsnæði 
í húsinu, verði honum  talin  þess b rýn  þörf til ibúðar fyrir  s já lfan  sig. Svo skal 
og leigusala, er s já lfu r  býr í húsi annars, undir  sömu kringuinstæðum , heim ilt  að 
skipta  á íbúð við le igutaka í húsi sínu, enda sam þykki leigusali hans  skiptin.

Heimilt skal leigusala að skipta á íbúð sinni og íbúð leigutaka í húsi sínu, enda 
komi íbúð leigusala leigutaka að sömu eða svipuðum notum, að dómi húsaleigu- 
nefndar.

Uppsagnir á leigusamningum um annað húsnæði skulu og teljast gildar, ef full- 
nægt er skilyrðum fyrstu  m álsgreinar þessarar greinar, en uppsagnir á leigusamn- 
ingum um  slíkt húsnæði til anna rra  nota en íbúðar skulu því aðeins teljast gildar, 
að leigusala s já lfum  verði, að dómi húsaleigunefndar, talin þess brýn  þörf tii 
slikra 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 ré tt  y fir  h inu  leigða.

Uppsagnir samkvæmt framansögðu má meta gildar að öllu leyti eða nokkru, 
verði það talið hentára ,  enda á þá húsaleigunefnd ú rsk u rð  þess, til hverra  her- 
bergja uppsögnin nær.

2. gr.
Þ rá t t  fy r ir  ákvæði 1. gr. heldur leigusali (framleigusali) óskex-tum rétti sínum 

til að slíta leigumála vegna vanskila á húsaleigu eða an n a rra  samningsrofa af hálfu 
leigutaka (framleigutaka), svo og ef leigutaki (framleigutaki) hagar sér þannig eða 
frem ur eitthvað það, er að m ati húsale igunefndar gerir leigusala verulega óþægilegt 
að hafa h ann  í hiisum  sínum.

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

héraðsm önnum  íbúðarhúsnæði, og eru slikir leigusamningar ógildir.
Þegar alveg sérstaklega s tendur á, svo sem þegar um  er að ræða alþingismenn 

og nem endur í föstum  skólum, getur húsaleigunefnd veitt undanþágu  frá  upphafs- 
ákvæði þessa rar  gre inar unx tiltek inn  eða ó tiltekinn tíma.

Utanhéraðsm önnum  er  óheimilt að flytja í hús, er þeir ku n n a  að kaupa eftir  gild- 
istöku laga þessara í kaupstöðum  eða kaup túnum  landsins, nema þeim sé þess b rýn  
þörf  að dórni hiisaleigunefndar.

Húsaleigunefnd getur látið fram kvæ m a útburð  á þeim u tanhéraðsm önnum , 
sem ólöglega hafa  tekið húsnæ ði á leigu eða f lu tt  í það sam kvæ m t framansögðu, 
og skal þessu húsnæði ráðstafað handa hiisnæðislausum innanhéraðsm önnum .

4. gr.
íbúðarherbergi m á ekki taka  til an n a rra r  no tkunar en íbúðar, og íbúðarhús má 

ekki rífa, nem a heilbrigðisnefnd banni að nota þau  til íbúðar. Húsaleigunefnd 
gelur þó veitt sérstakt leyfi til þessa og sett það skilyrði, að húseigandi sjái xrm 
jafnm ik la  aukn ingu  á húsnæ ði til ibiiðar anna rs  s taðar í h lu taðeigandi kaupstað, 
kaup tún i  eða sveit.



Ef íbúðarhúsnæði er heim ildarlaust tekið til an n a rra r  no tkunar en íbúðar, er 
húsaleigunefnd ré tt  að skylda húseiganda, að viðlögðum allt að 200 kr. dagsekt- 
um  í ríkissjóð, að taka  upp fyrri no tkun  húsnæðisins. Hefur húsale igunefnd siðan 
heiinild til að ráðstafa  húsnæ ðinu  sam kvæ m t reglum þeim, er segir í 5. gr., enda 
sé húseiganda áður veittur þriggja daga frestur til þess að leigja húsnæðið innan- 
héraðsfólki til ibúðar.

5. gr.
Húsaleigunefnd er heimilt að laka til um ráða auðar  íbúðir og ráðstafa  þeim 

til handa  húsnæ ðislausu  innanhéraðsfólki, enda komi fullt endurg ja ld  fvrir. A 
sam a há t t  er húsale igunefnd heimilað að taka ti! sinna um ráða  annað  ónotað 
húsnæði og ú tbúa  það til íbúðar.

Bæjar- og sveitarstjó rn  getur, þegar alveg sérstaklega s tendur á, ákveðið að 
taka  til ráðs tö funar  handa  húsvilltu  fólki t i ltekna h lu ta  af ibúðarhúsnæði, sem 
afnotahafi getur, að mati húsaleigunefndar, án verið og u n n t  er að skipta úr. 
Veita skal a fnotahafa  íbúðar m innst .‘5 daga frest áður en fólki er ráðstafað  í 
h lu ta  a f  íbúð hans, til að ráðstafa  því s já lfu r  til innanhéraðsm anna,  er h an n  kýs, 
og hefur húsaleigunefnd þá sams konar ráðs tö funarré tt  á því húsnajði, sem þannig 
losnar.

Húsaleigunefnd annast  fram kvæ m d þessara mála eftir fy r irm æ lum  hlutað- 
eigandi bæ jar-  og sveitarstjórnar.  Ba>jar- og sveitars tjó rn ir  geta, ef þörf þykir 
og í sam ráði við húsaleigunefnd, sett reglugerð, er fé lagsm álaráðherra  staðfestir, 
um  fram kvæ m d þeirra mála, er um getur í þessari grein. í reglugerð skal meðal 
annars  tilgreina hám ark  þess húsnæðis, sem fjölskylda má nota, án þess að taka 
megi h lu ta  þess. Nú er tekinn hluti af íbúðarhúsna>ði og afnotahafi  telur rétti 
s ínum  hallað, getur liann þá skotið máli sinu til ba>jar- eða sveitarstjö rnar,  sem 
leggur fu l lnaða rú rskurð  á deiluatriðið.

Taki húsaleigunefnd húsnæ ði leigunámi skv. ákvæðum  þessarar  gr., ákveður 
h ún  leiguupphæð, leigulíma og annað  það, sem þörf þykir að taka ákvörðun um 
og m álsaðilar kom sér ekki sam an um. U rskurður  n e fndarinnar  um  þessi atriði, 
að und an tek n u  m atinu  á leiguupphæð <shr. 2. mgr. 11. g r.l ,  er fu llnaðarúrskurður.

Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóður ábyrgist greiðslu fyrir  húsnæði, sem 
lekið er sam kvæ m t þessari lagaheimild, svo og greiðslu skaðabóta fvrir  spjöll á 
h inu  leigunumda, er leigulaki eða fölk á hans vegum teist eiga sök á.

6. gr.
Óheimilt er að hækka húsaleigu eftir húsnæði frá því, sem goldið og umsamið 

var h inn  14. maí 1940, nema samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:
Félagsm álaráðherra ákveður, að fengnum tillögum kauplagsnefndar, hlutfallið 

milli húsaleigu og viðhaldskostnaðar, miðað við 4. apríl 1939. Kauplagsnefnd skal, 
með aðstoð hagstofunnar, reikna ú t  hæ kkun viðhaldskostnaðar f jórum  sinnum á ári, 
1. marz, 1. júní, 1. sept. og 1. des., miðað við m ánuðina jan.—marz 1939. Síðan re iknar 
nefndin ú t  húsaleiguvísitölu samkvæmt framansögðu. E r heimilt að hæ kka húsaleigu 
í samræmi við vísitölu þessa frá fyrsta næsta m ánaðar eftir að húsaleiguvisitalan hef- 
ur  verið re iknuð út hverju  sinni, enda sé leigumálinn staðfestur af húsaleigunefnd.

E nn frem ur er heimilt að hæ kka eftir mati húsale igunefndar leigu eftir hús- 
næði sökum verðhæ kkunar  á eldsnevti eða lýsingu, sem innifalið er í leigunni, 
v ax tahæ kkunar  af fasteignum og annars  þess há tta r ,  svo og húsnæði, sem leigl 
hefur verið lægra en sambærilegt húsnæði á jieim stað (kaupstað, kaup tún i eða 
sveit). Verði hæ kkun  metin á leigu, keinur hún  til fram kvæ m da fvrsta mesta 
m ánaðar  eftir að malið för fram.

7. gr.
Nú vanrækir leigusali (framleigusali) viðhaldsskyldu sina, eða húsnæði telst af 

öðrum ástæðum leigt óhæfilega hátt vegna ásigkomulags þess, j)á getur leigutaki



('frainleigutíiki) lieiðzt inats húsaleigunefndar á húsaleigunni. Eigi er nefndinni 
þó skylt að taka  slíka beiðni til greina, nem a leigutaki (fram leigutak i) leiði líkur 
að því, að m álaleitunin  hafi við rök að styðjast.  Meti nefndin  leiguna la>gri en 
umsamið hefur verið, skal færa hana  niður í sam ræm i við matið, og giidir lækk- 
un in  frá 1. næ sta  m ánaðar  eftir að ínatið fór fram.

8. gr.
í Reykjavík skal skipa húsaleigunefnd. Eiga sæti í henni fimm menn, tveir kosnir 

af bæjars tjó rn  Reykjavíkur, tveir skipaðir af ríkisstjórninni, en hæ stiréttur skipar 
þann fimmta, og er hann  form aður nefndarinnar. Finnn varam enn skulu skipaðir á 
sama hátt. F orm aður og varaform aður nefndarinnar skulu \ern  lögfræðingar.

Úrskurð um gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er greinir í lögum þessum, að 
undanteknu mati á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, skulii fo rm aður og tveir 
nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, kveða upp. Skulu þeir allir vera á 
fundi, er ú rsku rður  er upp kveðinn, og taka þátt í atkvæðagreiðslu, og getur þá vara- 
m aður komið í stað aðalmanns. Afl atkvæða ræ ður úrslitum  máls.

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

Skylt er málsaðilum að koma á fund nefndarinnar, ef hun krefst þess, og gefa 
upplýsingar um málsatriði.

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

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.

9. gr.
I bæjarfélögum  og þorpum  utan Reykjav ikur skulu  húsaleigunefndir ski])- 

aðar 3 m önnum . Af þeim kýs viðkomandi bæ ja rs t jó rn  eða hrepj)snefnd 2 menn. 
en félagsinálaráðherra skipar þann  þriðja, og er h ann  fo rm aður nefndarinnar .  
V aram enn skulu skipaðir á sama hátt.

I sveituin annast  ú t tek ta rm en n  ásam t hreppsnefndaroddvita  j)au störf, sem 
með lögum jiessum er falin húsaleigunefndum .

10. gr.
Húsaleigunefnd ber að fella ú rsku rð  um ágreining út af uppsögn á leigu- 

samningi uin húsnæði sam kvæm l 1. gr. laga j)essara. Skjóta má jieim ú rskurð i 
n efndarinnar til dómstólanna, en hlíta skal honum , unz dóm ur fellur.

H . gr.
Skyll er að leggja fvrir húsaleigunefnd til sam j)ykktar alla leigumála, sem 

gerðir hafa verið eftir 14. maí 1940. Skal nefndin gæta þess, að leigan sé ekki 
ákveðin hæ rri  en hún  áður var (sbr. (i. g r . ), og hefur h ún  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) 
óheiinilt 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.

Ú rskurðum  húsale igunefndar um mal á húsaleigu m á skjóta  til yfirhúsa- 
leiguiiefndar, er í eiga sæti fimm iuenii, og skulu jirír þeirra skipaðir af rikis- 
stjórninni, en tveir af hæstarétti ,  og sé að m innsta  kosti an n a r  jieirra lög- 
fræðingur og form aður nefndarinnar. Sé matsgerðum utan Reykjavíkur skotið til 
yfirhúsaleigunefndar, getur nefndin við m at sitt lagt til grundvallar skýrslur trúnað- 
arm anna á staðnum um ásigkomulag hins leigða. R íkisstjórnin  setur að öðru leyti 
yfirhúsaleigunefnd nánari starfsreglur, og greiðist kostnaður af störfum hennar úr 
ríkissjóði.



12. gr.
Við m at á húsaleigu skulu  húsale igunefnd og yfirhúsa le igunefnd  kynna 

sér, svo sem föng eru  á, allt það, er áh r if  getur h a f t  á leiguna, svo sem  verð 
húsnæðisins, viðhald þess, ásigkomulag og legu, og tak a  ja fn f ram t tillit til húsa- 
leigu almennt í sambærilegu húsnæði á þeim stað.

13. gr.
E f 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 af 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 þvi, að leigusali (framleigusali) og vandam enn hans þurfi á húsnæð- 
inu að halda (sbr. 1. gr.), og síðan kem ur í ljós, að þeir taka ekki húsnæðið til afnota, 
þá á fyrri leigutaki (framleigutaki) rétt til að fá húsnæðið af tu r  á leigu með sömu 
k jörum , ef h ann  kýs.

15. gr.
Oll ákvæði þessara laga um  íbúðarhúsnæ ði gilda og um  leigu á húsum , bryggj- 

um og pöllurn til linuveiðabáta, sem róa ú r  landi.
Hafi leiga eftir slík hús, bryggjur og palla verið greidd með aflahlut, getur 

leigutaki krafizt, að leigan verði metin til peningaverðs, og má leiga þessi ekki 
h æ kka  m eira en sem svarar h æ k k u n  a lm ennrar  húsaleigu.

16. gr.
Þegar eftir  gildistöku þessara laga skal húsale igunefnd  —  af s já lfsdáðum  

— meta leigu eftir öll herbergi i g is t ihúsum  í um dæ m i sinu. Um fram kvæm d 
þessa m ats  og' b irtingu herbergjaverðs skal ákveðið með reg'lugerð, er félags- 
m álaráðherra  setur.

17. 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 sektum frá  10— 10000 
krónum.

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

18. gr.
Meðan lög þessi eru í gildi skal stimpilgjald af húsaleigusamningum ekki reikn- 

ast samkvæmt 39. gr. laga nr. 75 1921, heldur vera fast gjald, 2 kr. fy r ir  hvern  samn- 
ing. í Reykjavík annast húsaleigunefnd stimplun slíkra samninga.

19. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og falla þá jafnfra in t  ú r  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.


