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Velferðarráðurteytið, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
101 REYKJAVÍK.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994 með síðari breytingum

- Viðbótarathugasemdir Félagsstofnunar stúdenta.

Reykjavík 12. maí 2015.

Vísað er til athugasemda umbjóðanda míns, Féiagsstofnunar stúdenta, kt. 540169-6249, 
Sæmundargötu 4, Reykjavík, dagsettra 15. apríl 2015, við frumvarp tii laga um breytingu á 
húsaleigulögum nr. 36, 1994, sem lagt var fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015. í athugasemdunum 
fór umbjóðandi minn yfir afstöðu sfna til frumvarpsins og þeirrar réttarstöðu sem af því kann að leiða 
fyrir starfsemi hans.

Með tölvupósti frá starfsmanni velferðarráðuneytisins, dagsettum 6. maí 2015, var umbjóðanda 
mínum tilkynnt að ráðuneytið hefði farið yfir athugasemdir umbjóðanda míns og tekið saman yfirlit þar 
sem farið væri yfir þær með híiðsjón af ákvæðum húsaleigulaga. Þá var þess óskað að umbjóðandi minn 
léti í Ijós afstöðu sína til umræddsyfiriits, teldi hann tilefni til. Með vísan til þessa vill umbjóðandi minn 
koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum og er þar tekið mið af þeirri uppsetningu sem stuðst er 
við í yfirliti ráðuneytisins.

1. Val á leÍRÍendum.
Umbjóðandi minn gerir í sjálfu sér ekki athugasemdir við þá niðurstöðu ráðuneytisins að það 
fyrirkomulag umbjóðanda míns að velja leigjendur út frá skilyrðum í úthiutunarreglum sé og verði 
samrýmanlegt ákvæðum húsaleigulaga. Umbjóðandi minn áréttar hins vegar það sem áður hefur 
komið fram að það er verulegum vafa undirorpið hvort umbjóðanda mtnum verði heimiit að segja upp 
leigusamningi eða rifta honum, á þeim grundvelii að leigjandi uppfylli ekki lengur skilyrði 
úthlutunarreglna, verði ákvæði 3. mgr. 2. gr. núgiidandi laga felit brott.

Umbjóðandi minn áréttar í þessu sambandi að honum er nauðsynlegt að geta áskilið sér rétt til að rifta 
leigusamningi á þeim grundvelíi að skilyrði úthlutunarreglna séu ekki iengur uppfyllt, t.d. sökum þess 
að leigjandi skilar ekki tilskildum einingafjöida á önn. Helgast það af þeirri staðreynd að ásókn í íbúðir 
umbjóðanda míns er mjög mikii og biðlistar iangir. Er honum því nauðsynlegt að geta leigt þær út tii 
þeirra stúdenta sem sannanlega eru að rækja nám sitt af fullum þunga og eiga af þeim sökum óhægara 
um vik að afia sér húsnæðis á frjálsum markaði.

2. Uppsögn af hálfu leigjanda.
Umbjóðandi minn gerir engar athugasemdir við umfjöllun ráðuneytisins um uppsögn af háifu leigjanda.
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3. Uppsögn af hálfu leigusaia.
Umbjóðandi minn getur ekki tekið undir þá niðurstöðu ráðuneytisins athugasemdaiaust að það 
samrýmist ákvæðum húsaleigulaga að umbjóðandi mínum sé heimiít að segja upp leigusamningum, 
uppfylli íeigutaki ekki lengur skilyrði úthiutunarreglna umbjóðanda míns eða vanefni að öðru leyti 
skyldur sínar samkvæmt samningnum.

Líkt og áður er rakið er umbjóðanda mínum nauðsynlegt að geta rýmt íbúðir innan skamms tíma með 
vísan til sérstaks eðlis þeirrar starfsemi sem umbjóðandi minn hefur með höndum og sérstakra 
aðstæðna þeirra einstaklinga sem umbjóðandi minn ieigir húsnæði sitt til. Verði ákvæði 3. mgr. 2. gr. 
núgildandi laga feilt brott er alls ekki víst að umbjóðandi minn geti stuðst við ákvæði 2. mgr. 58. gr. 
núgildandi laga, sem heimilar að segja upp leigusamningi á grundvelli sérstakra forsendna, atvika eða 
aðstæðna, séu þau tilgreind í leigusamningi. Af lögskýringargögnum verður ráðið að þær forsendur 
sem ákvæðið vísar til verði að vera mjög sérstakar og í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 
núgildandi húsaleigulögum er sem dæmi um slíkt nefnt andlát annars aðila leigusamnings eða 
brottflutningur hans. Er allsendis óvíst að litið yrði svo á að uppsögn samnings, t.d. vegna ófullnægjandi 
námsframvindu, myndi falla þar undir, en mat á því myndi að endingu eiga undir dómstóla.

4. Riftun af hálfu leigusala.
Umbjóðandi minn tekur undir það með ráðuneytinu að hann hafi ríka hagsmuni af því að tryggja að 
íbúðum hans sé einungis ráðstafað til þeirra sem uppfylla skilyrði úthlutunarreglna. Hafa verður þó í 
huga að þar er fyrst og fremst um að ræða hagsmuni þeirra sem umbjóðandi minn starfar fyrir, þ.e. 
stúdenta við Háskóla íslands.

Umbjóðandi minn tekur undir þá niðurstöðu ráðuneytisins að riftunarheimiidir hans gangi í sumum 
tilvikum lengra en það sem heimilt er samkvæmt ákvæðum húsaleigulaga. Helgast það af þeim 
sérstöku sjónarmiðum sem við eiga um starfsemi umbjóðanda míns og hagsmunum þeirra sem 
umbjóðandi minn starfarfyrir. Endurspegia riftunarheimildir umbjóðanda mtns jafnframt nauðsyn þess 
að honum sé unnt að víkja frá ákvæðum húsaleiguíaga með stoð í 3. mgr. 2. gr. laganna.

Umbjóðandi minn ítrekar því fyrri afstöðu sína gagnvart því að ákvæði 3. mgr. 2. gr. gildandi 
húsaleigulaga verði felld brott úr lögunum. Að mati umbjóðanda míns er ótækt aðfeiia heimildina brott 
og treysta á það að riftunarheimiidir umbjóðanda míns fái stoð í öðrum ákvæðum laganna. Verður að 
hafa í huga að við setningu núgiidandi laga lögfesti löggjafinn sérstaka reglu sem heimilar þeim sem 
leigja út húsnæði til ákveðinna hópa að víkja frá ákvæðum umræddra laga, en það hefði að sjálfsögðu 
ekki verið gert nema ástæða þætti til. Að sama skapi er það umbjóðanda mínum mjög tii efs að rétt sé 
að lögfesta sérreglur um einstaka aðstæður sem umbjóðandi minn getur stutt riftunarheimildir sínar 
við. Mun það einungis verða til þess að auka á flækjustig gildandi laga, auk þess sem þá kann að verða 
litið svo á að heimildir umbjóðanda míns og sambærilegra félaga, séu tæmandi taidar í iögunum.

Að mati umbjóðanda míns er brottfelling ákvæðis 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga í besta falli 
óþörf og í versta falli beinlínis skaðleg starfsemi umbjóðanda míns og þar með andstæð hagsmunum 
þeirra sem umbjóðandi minn starfar fyrir. Að mati umbjóðanda míns er einfaldiega óþarft að gera við 
það sem ekki er bilað og í öllu falli ekki þess virði að hætta á að starfsemi umbjóðanda míns komist í 
uppnám, komi f ijós að önnur ákvæði iaganna verði ekki túlkuð með þeim hætti sem ráðuneytið gerir 
ráð fyrir. í þessum efnum verður að hafa í huga umbjóðandi minn leigir út rúmlega 1.100 
húsnæðiseiningar á lágu verði til stúdenta. Má ætla að um 2.000 manns búi á stúdentagörðum 
umbjóðanda mlns.
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5. Forgangsréttur leieianda.
Um forgangsrétt leigjanda eiga við sömu sjónarmið og áður hafa verið rakin. Er umbjóðanda mínum 
mjög til efs að hann geti vísað til hins matskennda ákvæðis í 11. tölulið 2. mgr. 51. gr. gildandi 
húsaíeigulaga tií að komast hjá forgangsrétti leigjanda samkvæmt lögunum. Verður að hafa í huga í því 
sambandi að það er að sjáifsögðu grundvallarforsenda í starfsemi umbjóðanda míns að honum sé 
möguiegt að leigja út íbúðir sínar tií annarra stúdenta þegar leigjendur hafa iokið námi sínu. Er honum 
því sérstök nauðsyn á að geta takmarkað forgangsrétt leigjenda samkvæmt húsaleiguíögum til íbúða 
sinna. Fær slík takmörkun nú stoð í 3. mgr. 2. gr. gildandi laga, sem enn undirstrikar nauðsyn þeirrar 
heimildar sem þar er að finna.

Með vísan til þess sem að ofan er rakið áréttar umbjóðandi minn þá afstöðu sína að ekki sé rétt að felia 
brott ákvæði 3. mgr. 2. gr. gildandi húsaieiguiaga, enda engin ástæða til. Að mati umbjóðanda míns 
felur slík aðgerð jafnframt í sér of mikla áhættu gagnvart þeim sem heimiidin tekur til. Telji ráðuneytið 
heimildina ofvíðtæka ieggur umbjóðandi minn fremur til að gildissvið hennarverði þrengt í stað þess 
að hún verði með öliu afnumin. Er umbjóðandi minn tiibúinn tii að vinna með ráðuneytinu að slíkrí 
breytingu og leggja fram tillögur sínar þar um verði eftir því leitað.

Virðingarfyllst,

Guðjón Ólafur Jónsson, hrl.
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