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U M S Ö G N

Með vísan til beiðni frá nefndasviði Alþingis þann 29. apríl sl. er m eðfylgjandi umsögn 
undirritaðrar, Auðar Bjargar Jónsdóttur, hrl., á frum varpi til laga um breytingu á 
húsaleigulögum nr. 36/1994. Þingskjal 1170 - 696. mál.

Undirituð telur margt gott í frum varpi því sem nú liggur fyrir en vill benda á nokkur 
atriði, sem hún telur að þarfnist nánari skoðunar.

5. gr. frumvarps.
c-liður: Undirritu.ð veltir fyrir sér hvort rétt sé að gera ráð fyrir stöðu rafmagns- og 
heitavatnsmæla í leigusamningi aðila, sérstaklega í Ijósi þess að oft er afhending ekki 
samhliða undirritun eða gerð leigusamningsins, og því kynnu þetta að vera upplýsingar 
sem eru skráðar inná samnigninn eftir á, sem kann sjaldan góðri lukku að stýra. Þá eru 
leigusamningar líklega sjaldnast gerðir í húsnæðinu sjálfu. Að mati undirritaðrar væri 
nægilegt að fram komi í lögunum að leigjandi beri ábyrgð á því að láta lesa af mælum og 
tilkynna um breyttan notanda. Þá væri hægt að minna sérstaklega á það í 
leigusamningsform um  ráðuneytisins. Undirrituð veltir þó fyrir sér hvort ekki væri 
hentugra að tilkynningaskyldan væri á leigusala, sem hefur hag af því að mælar séu 
skráðir af honum (eða fyrri leigjendum) yfir á leigjanda.

8. gr. frumvarps.
Um skriflegar orðsendingar: Undirrituð fær í raun ekki skilið tilganginn með þessari 
breytingu og finnst þetta bjóða upp á misskilning, t.d. þannig að aðilar haldi sig við 
rafræna formið þegar þörf væri, skv. frum varpsákvæ ðinu, á sannanlegri orðsendingu. 
Undirritaðri finnst að þetta eigi að gilda um allar orðsendingar eða sleppa því að taka 
þetta fram í lögunum, sérstaklega þar sem þetta virðist aðeins eiga við þegar skorað er á 
leigjanda/leigusala um úrbætur. Undirrituð veit ekki til þess að 13. gr. núgilandi laga hafi
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verið að valda sérstökum  vandræ ðum  og finnst óþarfi að bæta úr því sem þarfnast ekki 
úrbóta. Hafi aðilar valið að nota tölvupóst í samskiptum sínum, sem oft virðist raunin þó 
ekki sé sérstaklega kveðið á um það í núgildandi lögum, þá hafa tölvupóstarnir 
sönnunargildi, og sé þeim svarað hafa þeir í raun sama sönnunargildi og ábyrgðarbréf.

18. gr. frum varps.
Leiga er yfirleitt fyrirfram  greidd svo undirrituð myndi ekki mæla með bláu banni gegn 
því. Kannski væri hengtugra að orða 34. gr. þannig að óheim ilt væri að krefja leigjanda 
um hærri fyrirfram greiðslu leigu en sem nemur einum mánuði í senn.

21 gr. frumvarps.
a. Fella niður ákvæði um sjálfskuldaábyrgð þriðja aðila.
Undirrituð mælir alfarið gegn því að taka út ákvæði um sjálfskuldaábyrgð þriðja aðila. 
Þetta er úrræði sem hentar einmitt efnalitum leigjendum, sem ekki hafa átt þess kost að 
leggja fyrir til að geta afhent leigusala tryggingafé, og vilja ekki greiða banka sínum há 
gjöld á ári hverju fyrir bankaábyrgð eða fá ekki bankaábyrgð. Að mati undirritaðrar eiga 
markmið laga nr. 32/2009 um ábyrgðam enn um að lánveitingar verði miðaðar við 
greiðslugetu lántaka og hans eigin tryggingar, sem vísað er til í frum varpi, mjög illa við 
um leigjendur. Bæði undirgangast þeir sjaldnast greiðslumat og oftar en ekki eiga þeir 
ekki aðrar eignir, sérstaklega þegar um einstaklinga er að ræða. Þá er þetta 
tryggingaúrræði einnig nauðsynlegt leigusala því þetta er í raun eina tryggingin sem ekki 
þarf að binda við ákveðið hámark, sem er mjög m ikilvægt þegar litið er til þess hversu 
langan tíma útburðarmál taka í dag og aðrar tryggingar þannig fljótar að fuðra upp.

f. Undirrituð skilur ekki hinn nýja málslið 4. tölul. 1. mgr. 40. gr. um að ef leigjandi 
hafnar kröfu leigusala beri leigusala þó ekki að skila tryggingarfénu fyrr en að gen'gnum  

dómi um bótaskyldu leigjanda. Hvað ef leigusalinn höfðar ekki mál um skyldu leigjanda 
til bóta? Þarf hann þá ekki að skila tryggingafénu? Hvað með þegar mál fer fyrir 
Kærunefnd húsam ála? Ef það stendur í lögum að leigusali eigi ekki að endurgreiða fé fyrr 
en dómur er genginn um bótaskyldu, hefur það þá ekki áhrif á skyldu til greiðslu 
dráttarvaxta? Undirrituð sér ekki tilganginn með þessum nýja málslið og finnst hann 
bjóða upp á rangtúlkanir af hálfu leigusala. Undirrituð hefði haldið að ef aðilar deila um 
skyldu til endurgreiðslu á tryggingafé þá myndi leigusalinn hvort eð er halda að sér 
höndum þar til sam kom ulag næst, niðurstaða kærúnefndar liggur fyrir, dómur liggur 
fyrir o.s.frv., burt séð frá ákvæði þar um í húsaleigulögum. -

Breytingar á XIV. kafla laganna.
Undirrituð fær ekki séð hvaða hag-aðilar hafa af því að koma sér saman um úttektaraðila 
frekar en að nota byggingarfulItrúa eins og núgildandi lög gera ráð fyrir. Undirrituð telur 
heppilegra að þessu hlutverki byggingarfulltrúa séu gerð betri skil í lögum eða 

, reglugerðum er að þeim lúta. Hentugt er fyrir aðila leigusamnings að fá byggingafulltrúa 
til hins lögbundna verks, t.a.m. er það frem ur ódýrt úrræði, hlutleysi er tryggt, farið er

2



með sam bærilegum  hætti um sam bærileg mál og sérfræ ðiþekking er til staðar. 
Undirritaðri virðast vandam ál, sem að þessu lúta, helst snúa að því að erfitt hafi verið að 
fá byggingarfulltrúa að mæta á staðinn, sem undirrituð hefur þó persónulega aldrei lent 
í, og að aðilar biðja aðeins um úttekt í lok leigutíma þannig að ekki er unnt að meta hvort 
húsnæðið hafi í raun orðið fyrir tjóni á leigutímanum. Nauðsynlegt er að brýna fyrir 
aðilum leigusam nings mikilvægi þess að úttekt fari fram jafnt við upphaf sem lok 
leigutíma og skýra hlutverk byggingarfulltrúa í réttarheim ildum  sem að honum 
sérstaklega snúa.

Þá gerir frum varpið hvort eð er ráð fyrir áfram haldandi hlutverki byggingafulItrúa í 
þessum efnum, þ.e. þegar aðilar geta ekki sam m ælst um úttektaraðila. Því veltir 
undirrituð fyrir sér hvort ekki sé nær að laga núgilandi fyrirkom ulag. Undirrituð mælir 
með því að fengin sé umsögn byggingafulltrúa um þetta atriði, hafi ekki þegar verið 
óskað eftir henni.

Auður Björg Jónsdóttir, hrl.
v

irðingarfyllst,
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