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Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994, með síðari 
breytingum. Þingskjal 1170-696. mál. Lagt fyrir á Alþingi á 144. löggjafarþingi 
2014-2015.

Fyrirsvar:

Þingmái:

I.

Athugasemdir þessar lúta að frumvarpi til iaga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36, 1994, en 
umsagnaraðili annast um hagsmuni stúdenta við Háskóla íslands, m.a. með rekstri svokallaðra 
stúdentagarða þar sem umsagnaraðili leigir út íbúðir til stúdenta á meðan á námi þeirra við skólann 
stendur. Fela athugasemdir þessar í sér afstöðu umsagnaraðila til fyrirliggjandi frumvarps og þeirrar 
réttarstöðu sem af því kann að leiða.
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Fyrst og fremst snúa athugasemdir þessar að því ákvæði frumvarpsins sem fyrirsjáníega mun hafa hvaö 
mestáhrif á starfs- og rekstrarumhverfi umsagnaraðila, þ.e. b. lið 2. gr. frumvarpsins. Verði ntðurstaðan 
sú að frumvarpið verði samþykkt óbreytt að þessu leyti er Ijóst að taka verður útleigu stúdentagarða 
til gagngerrar endurskoðunar og þá ekki aðeins í Ijósi þeirra lagabreytinga sem af frumvarpinu leiðir, 
heldur húsaieigulögunum í heild sinni.

Að þessu sögðu leyfir umsagnaraðili sér þó að benda á að setja má stórt spurningamerki við tilgang og 
nauðsyn þeirra breytinga sem af frumvarpinu leiðir í heild sinni. í stórum dráttum mælir frumvarpið 
annars vegar fyrir um breytingar sem hafa í för með sér grundvallarbreytingar á starfs- og 
rekstrargrundvelli tiltekinna aðila, svo sem umsagnaraðila, og geta vart staðið óbreyttar. Hins vegar 
mælir frumvarpið fyrir um aðrar minni breytingar sem óljóst er hvort nokkur nauðsyn standi til og 
virðast í sumum tilvikum aðeins gerðar breytinganna vegna.

II.

I ákvæði b. liðar 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga nr. 36, 
1994 verði felld brott. í 3. mgr. 2. gr. laganna segir að sé íbúðarhúsnæði leigt til ákveðinna hópa, s.s. 
námsmanna, aldraðra eða öryrkja, þarsem sérstakar aðstæður kalla á aðra skipan en lögin mæla fyrir 
um, sé þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. heimilt vegna sérstaks eðlis eða tilgangs starfseminnar að víkja 
frá einstökum ákvæðum laganna með samningi. í 1. mgr. 2. gr. laganna er hins vegar kveðið á um að 
óheimilt sé að semja um að leigjandi íbúðarhúsnæðis taki á sig ríkari skyldur og öðlist minni réttindi en 
lögin mæla fyrir um,

Á grundvelli ofangreindrar heimildar hefur umsagnaraðili vikið að nokkru frá ákvæðum húsaleigulaga í 
leigusamningum við leigjendur sína, t.d. varðandi uppsögn leigusamninga, riftun þeirra og forgangsrétt 
leigjanda. Helgast þau frávik af sérstöku eðli þeirrar starfsemi sem umsagnaraðili hefur með höndum. 
Líkt og áður er rakið er það eitt meginhiutverk umsagnaraðila að útvega stúdentum við Háskóla íslands 
húsnæði á hagstæðum kjörum á meðan á námi þeirra stendur og gera þeim þannig auðveldar að 
stunda nám sitt. Því hlutverki hefur umsagnaraðili sínnt með byggingu íbúða sem leigðar eru til 
stúdenta gegn greiðslu leigufjárhæðar sem er langt undir því sem tíðkast á aimennum leigumarkaði.

Eftir að stúdentar hafa íokið eða hætt námi standa hins vegar engin rök tii þess að umsagnaraðili útvegi 
þeim áfram húsnæði á slíkum kjörum, en gera verður ráð fyrir að útskrifaðir stúdentar myndu telja 
þann kost vænstan að dvelja eins lengi t íbúðum stúdentagarða og þeim væri unnt. Er umsagnaraðila 
af þeim sökum nauðsyníegt að geta gert ráð fyrir því í leigusamningum sínum að stúdentar víki brott 
úr íbúðum sínum er þeir Ijúka eða hætta námi, svo unnt sé að ieigja þær aftur út til stúdenta sem 
sannanlega eru við nám við Háskóla íslands. Á það sama við ef stúdentar eiga sjálfir íbúðarhúsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu eða eignast slíkt húsnæði á meðan á námi þeirra stendur og hafa þar af leiðandi 
ekki sömu þörf fyrir húsnæði og aðrir þeir sem ekki eru í sömu stöðu.

Itt.
Þeir leigusamningar sem umsagnaraðili gerir við leigjendur sína eru tímabundnir, almennt tii eins árs, 
en í sumum tilvikum er miðað við skólaárið. Samningarnir eru almennt óuppsegjanlegir á meðan á 
leigutíma stendur, en leigjendur geta þó sagt upp leigusamningi með þriggja mánaða fyrirvara frá 
næstu mánaðarmótum að telja. Þá er leigjendum heimilt við sérstakar aðstæður að segja upp 
íeigusamningi sínum með enn styttri fyrirvara, sem getur þó aldrei orðið skemmri en einn mánuður.
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íbúðir og herbergi umsagnaraðiia eru ieigð út eftir sérstökum flokkum og er umsóknum í hvern flokk 
raðað í forgangsröð eftir ákveðnum úthiutunarreglum. Þeir sem ekki fá úthlutað húsnæði geta skráð 
sig á biðlista og sá sem er efstur á biðiista hverju sinni hefur að jafnaði forgang að húsnæði sem losnar. 
Þó er heimilt að víkja frá röðun ef sérstakar félagslegar ástæður eru fyrir hendi. Ekki er gert ráð fyrir 
forgangsrétti leigjanda til hins leigða. Hins vegar er gert ráð fyrir að unnt sé að framlengja giidandi 
leigusamning fyrtr sama tímabil næsta árs, uppfyíli leigjandi skilyrði úthlutunarreglna.

Hætti leigjandi námi á meðan á leigutíma stendur, eða í Ijós kemur að hann hefur gefið rangar 
upplýsingar um hagi sína er máli skiptu við úthlutun á hinu leigða honum til handa, fellur 
leigusamningurinn úr gildi og er leigjandanum þá skylt að rýma hið leigða innan 30 daga frá skriflegri 
áskorun um rýmingu. Hið sama gildir ef leigjandi eignast íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu á 
meðan á leigutímanum stendur. Komi í Ijós að fram fari ólögmæt starfsemi í íbúð af hálfu leigjanda, 
eða einhvers á hans vegum er sömuleiðis heimilt að segja leigusamningi samstundis upp og gera 
leigjanda að rýma íbúðina þegar í stað. Skili leigjandi ekki tiiskildum einingafjölda á önn, hann hættir 
námi eða í Ijós kemur að hann á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu, er heimilt að segja upp 
leigusamningnum með eins mánaðar fyrirvara.

IV.
Ljóst er að ef ákvæði 3. mgr. 2. gr. núgiídandi húsaleigulaga verður fellt brott, verður umsagnaraðili að 
breyta bæði leigusamningum sínum og úthlutunarreglum. Þannig verður t.d. ekki betur séð en að 
umsagnaraðili gæti ekki lengur gert það að skilyrði fyrir ieigu að stúdentar skili tilskildum einingafjölda 
á önn svo sem nú er gert. Stúdentar gætu því dvalið áfram í tbúðum stúdentagarða út leigutíma þótt 
þeir væru ekki að rækja nám sitt sem skyldi og jafnvel þótt þeir væru alfarið hættir námi. Aðrir 
stúdentar sem væru í brýnni þörf fyrir húsnæði gætu þá ekki komist að fyrr en að leigutímanum 
loknum. Væri slíkt sérstaklega bagalegt í Ijósi þess að um 800-1100 stúdentar eru að jafnaði á biðlista 
eftir ieiguhúsnæði á stúdentagörðum.

Yrði umsagnaraðtli í öllu falli að veita þriggja mánaða uppsagnarfrest í slíkum tilvikum í stað eins 
mánaðar eins og nú er, kjósi umsagnaraðili að nýta sér heimiid 2. mgr. 58. gr. núgildandi húsaleigulaga 
til að semja um uppsögn á grundvelii sérstakra forsendna, atvika eða aðstæðna. Taka verður þó 
sérstakiega fram í þessu sambandi að vafasamt er að nefnt ákvæði nái til framangreindra tilvika. Á það 
sama við um það skilyrði að stúdentar eignist ekki íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu á meðan á 
námi þeirra stendur. Liggur og fyrir að umsagnaraðili yrði að breyta þeim heimildum sem hann nú 
áskilur sér til riftunar leigusamninga á grundvelli 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleiguíaga og eiga rætur 
sínar að rekja til séreðlis þeirrar starfsemi sem umsagnaraðili hefur með höndum og þeirrar 
staðreyndar að leigjendur umsagnaraðila eru námsmenn.

Þá er enn til þess að líta að ef títtnefnd 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga verður felld brott mun 
umsagnaraðili ekki eiga kost á því að bregðast við breyttum aðstæðum til framtíðar litið. Starfsemi 
umsagnaraðila lýtur beinlínis að því að gera stúdentum við Háskóla Ísíands hægar um vikað rækja nám 
sitt. Er því nauðsynlegt að hægt sé að bregðast við breyttum aðstæðum í húsnæðismálum stúdenta, 
eftir atvikum með því að víkja frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðum húsaleigulaga. Mun það að 
sjálfsögðu binda hendur umsagnaraðila verði heimild hans tii slíkra frávika afnumin.
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V.
Ljóst er að ef haldið verður fast við þá titiögu frumvarpsins að fella brott 3. mgr. 2. gr. úr gildandi 
húsaleigulögum mun það hafa víðtæk áhrif á starfsumhverfi umsagnaraðila og þá mjög til hins verra. 
IVIunu þau áhrif jafnframt skila sér beint til þeirra sem umsagnaraðili starfar fyrir, þ.e. stúdenta við 
Háskóla Ísíands. Er t.a.m. þá þegar hægt að slá því föstu að biðlistar eftir íbúðum á stúdentagörðum 
munu lengjast, þvert á það sem umsagnaraðili hefur um árabil stefnt að. Leggst umsagnaraðiíi alfarið 
gegn þessari vanhugsuðu breytingartillögu og hvetur þá sem að frumvarpinu standa til að falla frá 
henni.

Virðingarfyllst
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