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Umbeðið: Tillögur um efnislegar breytingar á 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994

Í vor var Leigjendaaðstoð Neytendasamtakanna send umsagnarbeiðni vegna fyrirhugaðra breytinga á 

húsaleigulögum. Í frumvarpi til breytinga á lögunum var gert ráð fyrir því að 3. mgr. 2. gr. núgildandi 

húsaleigulaga verði felld brott. Umsögn Leigjendaaðstoðarinnar tók mið af þessum breytingum og var 

fjallað ítarlega um allar þær breytingar sem til stóð að gera, auk þess sem bent var á þætti innan 

húsaleigulaga sem Leigjendaaðstoðin taldi að betur mættu fara en ekki stóð til að breyta að þessu 

sinni. Í umsögninni var því meðal annars fagnað að fella ætti umrædda 3. mgr. 2. gr. úr 

húsaleigulögum, enda hafa komið upp ákveðin vandamál við túlkun ákvæðisins í framkvæmd á 

undanförnum árum. Fyrir stuttu var Leigjendaaðstoðin beðin um að lýsa sínum sjónarmiðum varðandi 

hugsanlegar breytingar á umræddu ákvæði, en komið hefur í ljós að margir eru mótfallnir því að 

reglan verði felld úr húsaleigulögum.

Í stuttu máli felur reglan í sér að ákveðnir aðilar geti gert annars ófrávíkjanleg ákvæði 

húsaleigulaga frávíkjanleg, með sérstöku samkomulagi. Eins og fram kom á fundi með velferðarnefnd 

í síðasta mánuði getur Leigjendaaðstoðin vel fallist á að reglan sé mikilvæg fyrir ákveðna aðila, og má 

þar nefna Stúdentagarða Félagsstofnunnar Stúdenta, Stúdentagarða Byggingarfélags Námsmanna og 

Brynju - Hússjóð Öryrkjabandalagsins sem dæmi um slíka aðila. Þess vegna myndi það hafa áhrif á 

starfsemi þeirra aðila ef reglan yrði felld brott úr húsaleigulögum. Þó hafa komið upp ýmis vandamál 

tengd reglunni eins og áður segir, en samkvæmt lögskýringargögnum ber að túlka efni ákvæðisins 

þröngt, enda um undantekningarreglu að ræða. Slíkt hefur hins vegar ekki verið raunin í mörgum 

tilfellum. Til þess að útskýra nánar í hveiju þessi vandamál felast má nefna húsaleigusamning sem



Leigjendaaðstoðin fékk á dögunum í sínar hendur og er gefinn út af stórum aðila á fjármálamarkaði 

sem stundar útleigu fasteigna á frjálsum markaði. Þar eru engar forsendur til þess að beita reglu 3. 

mgr. 2. gr. húsaleigulaga, enda um frjálsan samning að ræða þar sem leiguverð er engan veginn 

hagstæðara en almennt gengur og gerist. Í samningnum kemur þó fram að leigusali muni ekki taka þátt 

í viðhaldi húsnæðisins og að leigutaki ,,sætti sig við ástand húsnæðisins eins og það er“. Þar kemur 

einnig fram að leigutaki eigi ekki forgangsrétt, sbr. 50. gr. húsaleigulaga og að leigutaka beri að sjá um 

að mála íbúð að leigutíma loknum. Þá segir enn fremur að leigusamningi verði rift ef nágrannar kvarta 

vegna hávaða og að leigusamningur falli sjálfkrafa úr gildi ef leigusali selur húsnæðið á leigutímanum. 

Samkvæmt húsaleigulögum þarf leigusali að senda leigutaka áminningu áður en hann getur rift 

samningi á grundvelli slæmrar umgengni, sbr. 8. tl. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga og þá hefur sala á 

leiguhúsnæði í raun lítil áhrif á rétt leigusala, enda heldur hann öllum þeim réttindum sem leiða af 

húsaleigulögum og öðrum réttindum sem hefur verið þinglýst á viðkomandi eign út samningstíma. 

Ljóst er að í þessum samningi, sem ber með sér að vera staðlaður samningur viðkomandi aðila, er því 

að finna fjölmörg frávik frá ákvæðum húsaleigulaga, án þess að séð verði að heimild sé til slíkra 

frávika.

Þetta er einungis eitt dæmi þess sem Leigjendaaðstoðin hefur séð á undanförnum vikum, 

mánuðum og árum. Það er alveg ljóst að ákveðnir aðilar telja sig geta breytt húsaleigusamningum um 

íbúðarhúsnæði, og þar með réttaráhrifum húsaleigulaga, með vísan til 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaga. Af 

þeirri ástæðu var því fagnað að reglan yrði felld brott í umsögn Leigjendaaðstoðarinnar. Það er hins 

vegar skiljanlegt að ákveðnir aðilar séu ósáttir við þá tilhögun, enda getur það haft mikla þýðingu fyrir 

til dæmis aðilar sem reka stúdentagarða að geta boðið tímabundna samninga með uppsagnarákvæði 

o.s.frv. þó ekki verði séð að réttlætanlegt sé að heimila frávik frá öllum ákvæðum húsaleigulaganna. 

Ef reglan á að halda gildi sínu þá þarf þó að bæta orðalag hennar og gera hana skýrari, svo hægt sé að 

koma í veg fyrir misnotkun eða að minnsta kosti minnka hættuna af slíkri háttsemi.

Ein leiðin til þess væri e.t.v. að bæta orðalag greinarinnar á þann veg að þær upplýsingar sem 

koma fram í lögskýringargögnum núgildandi laga verði færðar inn í lagatextann. Þannig gæti greinin 

borið það með sér að einungis ákveðnir aðilar, sem stunda ákveðna starfsemi og bjóða hagstæða 

húsaleigu, eigi undir regluna. Einnig telur Leigjendaaðstoðin að ákveðnir þættir húsaleigulaga eins og 

um viðhaldsskyldur leigusala, réttaráhrif sölu húsnæðis og riftunarheimildir beggja aðila eigi aldrei að 

geta verið frávíkjanlegir í húsaleigusamningum og að lagatextinn gæti einnig borið það með sér. Það 

eru einungis örfáir þættir húsaleigulaga sem geta átt við um regluna og má þar nefna uppsagnarfrest í 

tilfelli tímabundinna samninga sem slíka þætti. Þannig er eðlilegt að aðilar eins og Félagsstofnun 

stúdenta, sem rekur stúdentagarða í stórum stíl, geti boðið aðilum tímabundinn húsaleigusamning til 

eins árs í senn sem hægt er að segja upp með þriggja mánaða fyrirvara án þess að sérstakar forsendur, 

atvik eða aðstæður séu fyrir hendi eins og 2. mgr. 58. gr. húsaleigulaga áskilur. Leigjendaaðstoðin 

telur hins vegar ekki eðlilegt að aðilar sem falli undir þessa undantekningarreglu geti vikið sér undan 

viðhaldsskyldum sínum eða rift samningi á annan hátt en samkvæmt orðalagi 61. gr. húsaleigulaga,



enda verður ekki séð að þörf sé á slíku. Riftunarheimildir leigusala eru almennt sanngjarnar í 

húsaleigulögum og óþarfi að gera leigusala, eða leigutaka, auðveldara með að rifta húsaleigusamningi 

en þegar er með tilliti til þess hversu afdrifarík ákvörðun það getur verið fyrir gagnaðila.

Þess má einnig geta að Leigjendaaðstoðin hefur séð dæmi þess að aðilar sem vissulega eiga undir 

regluna hafi talið sig geta framkvæmt útburð með eigin hendi og jafnvel skipt um sílender í 

útidyrahurð leiguíbúðar. Slíkt er að sjálfsögðu aldrei á færi leigusala að gera, en á grundvelli 3. mgr. 2. 

gr. húsaleigulaga hafa aðilar stundum talið sig geta gengið lengra en lögin bera með sér af þeirri 

ástæðu að vikið hafi verið frá húsaleigulögum með sérstökum samningi. Slíkt getur falið í sér húsbrot, 

sbr. 231. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og brot á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 

sem varið er af 71. gr. stjórnarskrár.

Af þeim sökum og með tilliti til ofangreinds er það von Leigjendaaðstoðarinnar að fái reglan að 

halda gildi sínu verði orðalagi hennar breytt og reynt að koma í veg fyrir misnotkun á henni af hálfu 

aðila sem augljóslega eiga ekki undir regluna. Samkvæmt orðanna hljóðan á reglan einungis við um 

fáa aðila og gera lögskýringargögn enn fremur kröfu um að leiguverð sé jafnframt lægra en gengur og 

gerist almennt. Leigjendaaðstoðin telur hins vegar að skerpa þurfi á orðalagi ákvæðisins, til dæmis 

þannig að það sem fram kemur í lögskýringargögnum með núgildandi lögum verði fært með 

einhverjum hætti inn í lagatextann, auk þess sem rétt væri að telja upp með einhverjum hætti að 

ákveðin ákvæði laganna geti aldrei verið frávíkjanleg.
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