
Ed. 654. Frumvarp til Iaga
um húsaleigu.

(Eftir  eina umr. i Nd.)

1. gr.
Leigusala er óheimilt að segja upp leigusamningum um húsnæði, nema 

honum  sé, að dómi húsaleigunefndar,  þess b rýn  þörf til ibúðar fyr ir  s já lfan  sig 
eða skyldm enni í beinni linu, k jö rbörn  og fósturbörn, enda hafi h an n  og eignazt 
hús  það, sem ibúðin er i, fyrir  9. sept. 1941. Þegar sérstaklega s tendur á, getur 
húsaleigunefnd þó leyft að f lu ttum  opinberum  s tarfsm anni,  sem eignazt hefur hús 
á starfssvæði sínu eftir 8. sept. 1941, að segja upp leigusamningum um húsnæði 
í húsinu, verði honum  talin  þess b rýn  þörf  til ibúðar fyr ir  s jálfan  sig.

Heimilt skal leigusala að skipta á íbúð sinni og ibúð leigutaka i húsi  sínu, enda 
komi íbúð leigusala leigutaka að sömu eða svipuðum notum, að dómi húsaleigu- 
nefndar. Svo skal og leigusala, e r  s já lfur bý r  í húsi annars, und ir  sömu kringumstæð- 
um heimilt að skipta á ibúð við leigutaka i húsi sinu, enda samþykki leigusali hans 
skiptin. Skipti á íbúðum geta því aðeins farið fram, að leigusali hafi ti lkynnt leigu- 
taka vilja sinn þ ar  um  með sam a fyrirvara  og um uppsögn væri að ræða.

Nú missir  leigusali af sér óviðráðanlegum ástæðum  húsnæði það, sem h ann  hefur 
notað til eigin atv innurekstrar,  og getur h an n  þá, ef honum  verður að dómi húsaleigu- 
nefndar talin þess b rýn  þörf  til afnota fy r ir  þann  atvinnurekstur, sagt upp Ieigusamn- 
ingi um húsnæði, e r  notað hefur verið i öðru skyni en til íbúðar i húsi, er hann  hefur 
eignazt fy r ir  9. sept. 1941.

Uppsagnir framleigusaia á leigusamningum framleigutaka lúta einnig ákvæð- 
um þessarar greinar, eftir því sem við á, þó þannig, að ekki sk ip tir  máli, hvenær 
framleigusali öðlaðist ré tt  y f ir  h inu  leigða.

Uppsagnir samkvæmt framansögðu m á meta gildar að öllu leyti eða nokkru, 
verði það talið hen tara , 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) óskertum  rétti sínum 

til að slíta leigumála vegna vanskila á húsaleigu eða an n a rra  samningsrofa a f  hálfu 
leigutaka (framleigutaka), svo og ef leigutaki ( fram leigutaki) hagar sér þannig eða



frem ur eitthvað það, er að mati húsale iguncfndar gerir leigusaia verulega óþægilegt 
að hafa h ann  i húsum  sinum.

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

héraðsm önnum  íbúðarhúsnæði, og eru slíkir leigusamningar ógildir.
Opinberir starfsmenn ríkis og bæja og alþingismenn, er koma til þingsetu, eru 

undanþegnir ákvæðmn 1. mgr., svo og fastir nem endur i skólum ríkisins eða skólum, 
sem styrk tir  eru a f  ríkisfé, meðan þeir þurfa að hafa not skólavistar, en tilkynna 
skulu þessir aðilar húsaleigunefnd, ekki siðar en viku eftir að þeir koma í bæinn. 
hvaða húsnæði þeir hafa fengið, og um ieiguskilmála. Húsaleigunefnd er og heimill 
að veita cinstökum mönnum undanþágu frá ákvæðmn sömu mgr., ef alveg sérstak- 
lega stendur á.

U tanhéraðsm önnum  er óheimilt að flytja í hús, er þeir kunna  að kaupa eftir gild- 
istöku laga þessara í kaupstöðum eða kaup túnum  landsins, nema fullnægt sé ákvæði
2. málsgr. þessarar greinar.

H úsaleigunefnd getur látið fram kvæm a úlbiirð á J)eim ulanhéraðsm önnum , 
sem ólöglega hafa tekið húsnæ ði á leigu eða l'lutt í J)að sam kvæint framansögðu, 
og skal þessu húsnæði ráðstafað lianda húsnæðislausum  innanhéraðsmönnum.

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

ekki rifa, nema heilbrigðisnefnd banni að nota J)au til ibúðar. Húsaleigunefnd 
gelur þó veitt sérstakt leyfi til þessa og sett það skilyrði, að húseigandi sjái um 
iafnm ikla aukningu  á hús:n<æði til ibúðar anna rs  s laðar í hlutaðeigandi kaupstað, 
kuuptúni eða sveit.

Ef íbúðarhúsnæði er heiinildarlaust tekið til ann a rra r  no tkunar en íbúðar, er 
liúsaleigunefnd ré tt  að skylda húseiganda, að viðlögðum allt að 200 kr. dagsekt- 
uin í ríkissjóð, að taka upj) fyrri no lkun  liúsnæðisins. Hefur húsaleigunefnd síðan 
heimild til að ráðstafa  húsnæ ðinu  samkvamit reglum J)eim, er segir í 5. gr„ enda 
sé húseiganda áður veittur þriggja daga frcstur til Jæss að leigja húsnæðið húsvilltu 
innanhéraðsfólki til íbúðar.

5. gr.
H úsaleigunefnd er heimilt að taka lil um ráðá auðar ibúðir og ráðstafa  J)eiin 

til handa  húsnæ ðislausu  innanhéraðsfólki, enda komi fnllt endurg ja ld  fyrir. A 
saina h á t t  er húsaleigunefnd heimilað að taka ti! s inna um ráða annað ónotað 
húsnæði og ú tbúa það tit íbúðar.

Þegar alveg sérstaklega stendur á, getur húsaleigunefnd, að fengnu samþykki 
félagsinálaráðherra, og tekið til sams konar ráðstöfunar tiltekinn hluta af íbúðar- 
húsnæði, sem afnotahafi getur án verið, að mati nefndarinnar,  og unnt er að skipta úr. 
■Þó getur afnotahafi ráðstafað þessum hluta  húsnæðisins. til handa Jieim innanhéraðs- 
manni, er hann  kýs, og hefur húsaleigunefnd þá sams konar ráðstöfunarré tt  á þvi 
húsnæði, er þannig losnar.

Taki húsaleigunefnd húsnæði leigunámi skv. ákvæðum  þessarar  gr., ákveður 
hún  leiguupphæð, leigulíma og annað  það, sem þörf Jiykir að taka ákvörðun um 
og málsaðilar kom a sér ekki sam an um. Ú rskurðum  nefndarinnar ura töku húsnæðis 
samkv. þessari grein m á skjóta til yfirhúsaleigunefndar, og eru ú rsku rð ir  hennar 
fu llnaðarúrskurðir.

Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóður ábyrgist greiðslu fyr ir  hiisnæði, sem 
lekið er sam kvæinl þessari lagaheimild, svo og greiðslu skaðabóta fyr ir  spjöll á 
hinu leigunumda, er leigutaki eða fólk á hans  vegum telst eiga sök á.

6 . gr.
Oheimilt er að hæ kka húsaleigu eftir húsnæði frá  þvi, sein goldið óg umsamið 

var hinn 14. maí 1940, nema samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:



Félagsmálaráðherra 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 .—m arz 1939. Siðan re iknar 
nefndin út 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 niati húsale igunefndar leigu eftir lnis- 
næði sökum  verðhæ kkunar  á eldsneyti eða lýsingu, sem innifalið er í leigunni, 
vax tahæ kkunar af faste ignum  og' anna rs  þess há tta r ,  svo og húsnæði, sem leigl 
hefur verið lægra en sambærilegt húsnæ ði á þeim stað (kaupstað , kaup tún i eða 
sveit). Verði hæ k k u n  m etin  á leigu, kenuir hún til fram kvæinda fyrsta næsta 
m ánaðar eftir að matið fór frain.

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

öðrum ástæðum leigt óhæfilega hátt  vegna ásigkomulags þess, þá getur leigutaki 
(framleigutaki) beiðzt mats 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 n iður í sam ræ m i við matið, og giidir lækk- 
unin frá 1. næ sta  m ánaðar  eftir að matið fór fram.

Á sama há tt  og húsaleiga hefur verið hækkuð samkv. 6. gr. skal leigusali færa 
Ieiguna niður, ef breytingar þær, sem áður urðu  til hæ kkunar á leigunni, leiða síðar 
til lækkunar.

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

af bæ jars tjó rn  Reykjavíkur, tveir skipaðir af ríkisstjórninni, en hæ stiré ttu r  skipar 
þann fimmta, og.er hann  formaður nefndarinnar.  F innn varam enn skulu skipaðir á 
sama hátt. ~~ Form aðúr og varaform aður nefndarinnar skulu vera lögfræðingar.

Úrskurð um gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er greinir í lögum þessum, að 
undanteknu mati á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum, skulu form aður og tveir 
nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, kveða upp. Skulu þeir allir vera á 
fundi, er úrskurðuV er upp kveðinn, og taka þátt i atkvæðagreiðslu, og getur þá vnra- 
maður komið í stað aðalmanns. Afl atkvæða ræ ður úrs li tum  ináls.

Tveir nefndarmanna, er félagsmálaráðherra tilnefnir, skulu fram kvæm a m at það 
á húsaleig'u og staðfestingu á leigumálum, er í lögum þessum greinir, undir  cftirliti 
formanns, og getur þar einnig koinið varam aður i stað aðalmanns.

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

Skylt skal nefndinni, að viðlögðuin 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.
í bæjarfélögum  og þorpum  utan  R eykjav ikur skulu húsaleigunefndir skip- 

aðar 3 mönnum. Af Jieim kýs viðkomandi bæ jars tjó rn  eða hreppsnefnd 2 menn, 
en fé lagsm álaráðherra  sk ipar Jiann Jiriðja, og er h ann  fo rm aður nefndarinnar .  
Yaram enn skulu  sltipaðir á sam a hátt.

I sveitum annast ú ttek ta r inenn  ásam t hreppsnefndaroddvita  Jiau störf, sem 
með lögum þessuin eru falin húsaleigunefndum.



ÍO. gr.
Húsaleiguuei'nd ber að fella ú rsk u rð  uni ágreining út af uppsögn á leigu- 

sainningi um  húsnæ ði sam kvæ m t 1. gr. laga þessara. Skjóta  m á þeim úrskurð i 
nefndarinnar  til dómstólanna, en hlita  skal honum , unz d óm ur fellur.

11. gr.
Skylt er að leggja fyrir húsaleigunefnd til sam þykk la r  aila leigumála, sem 

gerðir hafa  verið eftir 14. mai 1940. Skal nefndin  gæta þess, að leigan sé ekki 
ákveðin h æ rr i  en h ún  áður var (sbr. 6. gr.),  og hefur hú n  vald til að ú rskurða  
um upphæð leigunnar, ef þörf gerist. Þ á  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 her einnig 
að framkvæina mat á leigu samkvæmt 5., 6. og 7. gr. laga þessara.

Ú rskurðuin  húsale igunefndar um m at á húsaleigu m á sk jó ta  til yfirhúsa- 
leigunefndar, er i eiga sæti fimm menn, og skulu  þ r ir  þeirra skipaðir af rikis- 
s t jórninni,  en tveir af hæstarélti ,  og sé að m innsta  kosti an n a r  þeirra  lög- 
fræðingur og fo rm 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 ikisstjórnin  setur að öðru leyti 
yfirhúsaleigunefnd nánari starfsreglur, og greiðist kostnaður af störfum hennar úr 
rikissjóði.

12. gr.
Við m at á húsaleigu skulu  húsaleigunefnd og yfirhúsale igunefnd kynna 

sér, svo sem föng eru á, allt það, er áhrif  gelur haf t  á leiguna, svo sem verð 
húsnæðisins, viðhahl þess, ásigkomulag og legu, og taka ja fn f ram t tillit til húsa- 
leigu almennt í sambærilegu húsnæði á þeim stað.

13. gr.
Ef samið hefur veríð um hæ rrí  leigu en heimilt er að taka samkvæmt lögum þess- 

ui», 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 slikum samningi.

14. gr.
l 'a r i  leigutaki (framleigutaki) ú r  húsnæði að undangengnum úrskurði, sem 

byggzt hefur  á því, að leigusali (framleigusali) og vandamcnn hans þurfi á húsnæð- 
inu að halda (sbr. 1. gr.), og siðan keinur i Ijós, að þeir taka ekki húsnæðið til afnota. 
[)á á fyrri leigutaki (framleigutaki) rétt til að fá húsnæðið af tur  á leigu með sömu 
kjörum, ef hann  kýs.

15. gr.
Öll ákvæði þessara laga um íbúðarhúsnæði gilda og um leigu á húsum, bryggj- 

mn og' pöllum til linuveiðabáta, sem róa ú r  landi.
Hafi Ieiga eftir slik hús, bryggjur og palla verið greidd með aflahlut, getur aðili 

krafizt, að Ieigan verði metin til peningaverðs, og má leiga þessi ekki hækka meira 
en sem svarnr hækkun alm ennrar húsaleigu.

16. gr.
Þegar eflir gildistöku þessara laga skal húsaleigunefnd af s jáifsdáðum  

— m eta leigu eftir öll herbergi i g istihúsum  í um dæ m i sinu. Um fram kvæm d 
þessa m ats  og birtingu herbergjaverðs skal ákveðið með reglugerð, 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 rikissjóð. Með m ál út af b rotum  á lögum þessum skal farið sem 
opinber mál.

18. gr.
Meðan lög þessi eru í gildi, skulu húsaleigusamningar undanþegnir stimpilgjaldi, 

samkv. 1. nr. 75 frá 1921.
19. gr.

Akvæði 2. mgr. 5. gr. falla úr gildi 14. maí 1944, og er fyrri  afnotahafa húsnæðis, 
\em  ráðstafað hefur verið samkv. ákvæðum þeirrar  mgr., heimilt að segja slíku hús- 
næði upp til rým ingar frá þeim tíma með löglegum fyrirvara.

20. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og falla þá ja fn fram 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, e r  b rjó ta  í bág við lög þessi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Ákvæði laga þessara taka til uppsagna þeirra á leigusamningum og tilkynninga 

um skipti á húsnæði, sem fram hafa farið fyr ir  gildistöku laganna og kom a eiga til 
framkvæmda 14. maí 1943, enda hafi uppsögn eða tilkvnning komið fram  með lög- 
legum fyrirvara.


