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i.
Athugasemdir þessar lúta að frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36, 1994, en 
umsagnaraðili annast um hagsmuni stúdenta við Háskóia íslands, m.a. með rekstri svokaílaðra 
stúdentagarða þar sem umsagnaraðili leigir út íbúðir ti! 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 feiða.

Frumvarp til íaga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36, 1994 var áður lagt fram á 144. löggjafarþíngi 
2014 -  2015, sbr. þingskjal 1170 -  696. mál. Bárust þá umsagnir frá nokkrum aðilum vegna 
frumvarpsins, þ.á m. frá umsagnaraðila, Félagsstofnun stúdenta, sbr. umsögn stofnunarinnar frá 15. 
apríl 2015. Voru í kjölfarið gerðar tiiteknar breytingar á frumvarpínu og er það nú iagt fram öðru sinni.
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Ofangreindar athugasemdir umsagnaraðiia frá 15. apríl 2015 lutu fyrst og fremst að því ákvæði fyrra 
frumvarps semfyrirséð var að myndi hafa hvað mest áhrif á starfs- og rekstrarumhverfi umsagnaraðila, 
þ.e. b. lið 2. gr. frumvarpsins. Með hinu nýja frumvarpi hafa verið gerðar nokkrar breytingar á nefndri 
grein, auk þess sem nú er gert ráð fyrir að lögfest verði nýtt ákvæði, 3. gr. a, sem væntanlega á að koma 
tíl móts við þær aðfinnslur sem b. liður 2. gr. fyrra frumvarps sætti. Umsagnaraðili telur hins vegar að 
nefndar breytingar séu í besta falii óljósar og verulegum vafa bundið hvernig þær verði túlkaðar í 
framkvæmd. Sé þar af leiðandi með öllu óljóst hvaða áhrif frumvarpið komi til með að hafa á starfsemi 
umsagnaraðila. Umsagnaraðili telur í öllu falli Ijóst að verði frumvarpið samþykkt óbreytt, muni hann 
þurfa að taka útleigu íbúða á stúdentagörðum sínum til endurskoðunar og er í raun útiiokað að segja 
til um það á þessu stigi til hvaða breytinga frumvarpið mun leiða á starfsemi umsagnaraðila.

Umsagnaraðili ítrekar áðurframkomin sjónarmið sín um skort á nauðsyn þeirra breytinga sem 
frumvarpið mun hafa í för með sér. Annars vegar felur frumvarpið í sér lagabreytingar sem koma tii 
með að hafa í för með sérverulegar breytingar á starfs- og rekstrargrundvelli tiltekinna aðila, svo sem 
umsagnaraðila. Hins vegar mælir frumvarpið fyrir um aðrar minni og óverulegri breytingar sem óljóst 
er hvort nokkur nauðsyn standi tií og virðast í sumum tilvikum aðeins gerðar breytinganna vegna. Að 
öðru leyti vísar umsagnaraðifi til þeirra sjónarmiða sem rakin eru hér að neðan, sem og til fyrri 
umsagnar sinnar, dagsettrar 15. apríl 2015, eftir því sem við á.

II.
í ákvæði b. liðar 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingum á 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga 
nr. 36,1994. í ákvæði 3. mgr. 2. gr. gildandi laga segir að sé íbúðarhúsnæði leigt til ákveðinna hópa, s.s. 
námsmanna, aldraðra eða öryrkja, þar sem sérstakar aðstæður kalla á aðra skípan en fögin mæia fyrir 
um, sé þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. heimilt vegna sérstaks eðlts eða tilgangs starfseminnar að vtkja 
frá einstökum ákvæðum laganna með samningi. í 1. mgr. 2. gr. laganna erhins vegar kveðið á um að 
óheimilt sé að semja um að leigjandi íbúðarhúsnæðis taki á sig ríkari skyldur og öðtist minni réttindi en 
íögin mæla fyrir um, nema ákvæði laganna hafi að geyma sérstök frávik þess efnis.

Á grundvelli ofangreindrar heimildar hefur umsagnaraðili vikið að nokkru frá ákvæðum húsaleigulaga í 
leigusamningum við leigjendursína, t.d. varðandt uppsögn leigusamninga, riftun þeirra ogforgangsrétt 
leigjanda. Helgast þau frávik af sérstöku eðli þeirrar starfsemi sem umsagnaraðili hefur með höndum. 
Líkt og áður er rakið er það eitt meginhlutverk umsagnaraðiía að útvega stúdentum við Háskóla íslands 
húsnæði á hagstæðum kjörum á meðan á námi þeirra stendur og gera þeim þannig auðveldara að 
stunda nám sitt. Því hlutverki hefur umsagnaraðili sinnt með byggingu íbúða sem leigðar eru til 
stúdenta gegn greiðslu leigufjárhæðar sem er langt undir því sem tíðkast á almennum íeigumarkaði.

Eftir að stúdentar hafa lokið eða hætt námi standa hins vegar engin rök til þess að umsagnaraðiíi útvegi 
þeim áfram húsnæði á slíkum kjörum, en gera verður ráð fyrir að útskrifaðir stúdentar myndu telja 
þann kost vænstan að dveíja eins lengi í íbúðum stúdentagarða og þeim væri unnt. Er umsagnaraðila 
af þeim sökum nauðsynlegt að geta gert ráð fýrir því í leigusamningum sínum að stúdentar víki brott 
úr íbúðum sínum er þeír ijúka eða hætta námi, svo unnt sé að leigja þær aftur út til stúdenta sem 
sannanlega eru við nám við Háskóla fslands. Á það sama við ef stúdentar eiga sjáífir 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.

III.
Þeir leigusamningar sem umsagnaraðili gerir við leigjendur sína eru tímabundnir, almennt til eins árs, 
en í sumum tilvikum er miðað við skólaárið. Samníngarnir eru aímennt óuppsegjanlegir á meðan á

2



leigutíma stendur, en leigjendur geta þó sagt upp leigusamningí með þríggja mánaða fyrirvara frá 
næstu mánaðarmótum að telja. Þá er ieigjendum heimilt við sérstakar aðstæður að segja upp 
leigusamningi sínum með enn styttri fyrirvara, sem getur þó atdrei orðið skemmri en einn mánuður.

Ibúðir og herbergi umsagnaraðila eru ieígð út eftir sérstökum fiokkum og er umsóknum í hvern flokk 
raðað í forgangsröð eftir ákveðnum úthiutunarreglum. Þeir sem ekki fá úthíutað húsnæði geta skráð 
sig á biðlista og sá sem er efstur á biðlista hverju sinni hefur að jafnaði forgang að húsnæði sem losnar. 
Þó er heimilt að víkja frá röðun ef sérstakar félagsiegar 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 gildandi 
leigusamning fyrir sama tímabil næsta árs, uppfylíi 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 giídi og er leigjandanum þá skylt að rýma hið leigða innan 30 daga frá skriflegri 
áskorun um rýmingu. Hið sama gildir ef leigjandi eignast tbúðarhúsnæði 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. Skiii leigjandi ekki tilskildum etningafjöida á önn, hann hættir 
námi eða í Ijós kemur að hann á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu, er sömuleiðis heimilt að segja upp 
leigusamningnum með eins mánaðar fyrirvara, Þá kann það að varða riftun leigusamnings uppfylli 
leigjandi ekki skilyrði úthlutunarreglna Stúdentagarða.

IV.
í fyrra frumvarpi sem íagt var fram á 144. iöggjafarþingi var gert ráð fyrir að ákvæði 3. mgr. 2. gr. 
húsaleigulaga, sem heimilar frávik frá ákvæðum laganna þegar húsnæði er leígttil ákveðinna hópa og 
sérstakar aðstæður kalia á aðra skipan en lögin mæla fyrir um, yrði felld brott. f fyririiggjandi frumvarpi 
er að vísu ekki gert ráð fyrir að greinin verði felld brott, en þær breytingar sem á henni eru gerðar eru 
þess eðlis, hvað umsagnaraðila varðar, að þeim verður jafnað tii þess að sú heimiid sem þar er að finna 
verði afnumin.

Þanníg er nú gert ráð fyrir að í ákvæði 3. mgr. 2. gr. verði kveðið á um að þegar um leigu íbúðarhúsnæðis 
á áfangaheimiíi sé að ræða verði þrátt fyrir 1. mgr. heimilt, vegna sérstaks eðlis og tilgangs 
starfseminnar, aðvíkja frá einstökum ákvæðum laganna meðsamningi. ísamningi ber þá aðgeta þeirra 
frávika sem um ræðir. Með áfangaheimíli í skilningi greinarinnar er átt við dvalarheimili sem starfrækt 
er með það að markmiði að stuðía að endurhæfingu einstaklinga sem í flestum tilfellum hafa verið á 
meðferðar- eða endurhæfingarstofnun eða í fangelsi.

Ljóst er að umsagnaraðiíi telst ekki til „áfangaheimilis" í skilningi b. liðar 2. gr. frumvarpsins og getur 
þ.a.l. ekki nýtt sér heimild ákvæðisins til að víkja frá einstökum ákvæðum laganna með samningi. I 
ákvæði 3. gr. frumvarpsins er hins vegar gert ráð fýrir að lögfest verði ný grein, sem samkvæmt 
athugasemdum með frumvarpinu á að vega upp á móti þeim breytingum sem óhjákvæmilega munu 
leiða af b. lið 2. gr. frumvarpsins.

Er þannig gert ráð fyrir að með 3. gr. frumvarpsins verði íögfest nýtt ákvæði, gr. 3 a, þar sem kveðið 
verður á um að ieigusala, sem er íögaðili sem ekki er rekinn í hagnaðarskyni, sé heimilt að setja lögmæt 
og málefnaleg skilyrði fyrir leigu íbúðarhúsnæðis. Nýti leígusali sér heimild ákvæðisins til að setja 
lögmæt og máiefnaíeg skilyrði fyrir leigu íbúðarhúsnæðis er honum jafnframt heimilt að gera að skilyrði 
fyrir ieigu íbúðarhúsnæðisins að leigjandi veiti þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að meta
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hvort hann uppfyJli umrædd skilyrði leigusala. Sé um persónuupplýsingar að ræða skal vinnsla þeirra 
vera í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuuppíýsinga. Erog áskiíið að leigusali gæti 
trúnaðar um þær upplýsíngar sem honum eru veittar. Er ennfremur gert ráð fyrir að þegar íeígusalí er 
lögaðili sem ekki er rekinn í hagnaðarskyni sé honum heimilt að gera að skilyrði fyrir ieigu 
íbúðarhúsnæðis að húsnæðisbætur, sem leigjandi kann að eíga rétt á, séu greiddar beint tií leigusala á 
leigutíma.

V.
Umsagnaraðifi telur Ijóst að fyrirhugað ákvæði 3. gr. a muni ekki koma til með að fylía upp í það skarð 
sem brottfall heimildar 3. mgr. 2. gr. kemur til með að skilja eftir sig. Hvað umsagnaraðila varðar þá 
verður ráðið af athugasemdum með 3. gr. frumvarpsins að umsagnaraðiíi myndi teljast lögaðili sem 
ekki er rekinn í hagnaðarskyni í skilningi ákvæðisins. Með fyrirvara um að orðaíagathugsemdanna verði 
lagt til grundvallar við túlkun ákvæðisins verður að telja að umsagnaraðili falii sem sltkur undir það.

Umsagnaraðili er hins vegar verulega efins um að heimildir ákvæðisins geti nýst honum með sama 
hætti og gildandi ákvæði 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaga. Bendir umsagnaraðili á að ákvæði 3. gr. 
frumvarpsins felur ekki í sér að þeim aðiium sem ákvæðtð á við um sé heimiít að víkja frá ákvæðum 
iaganna með samningi, heldur veitir hún heimild til að setja lögmæt og málefnaleg skilyrði fyrir leigu 
íbúðarhúsnæðis. Efni sínu samkvæmt gengur ákvæðið þvi augljóslega skemmra heldur en 
undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. gildandi laga.

Bendir umsagnaraðili á að þau skilyrði sem unnt er að setja samkvæmt fyrirhuguðu ákvæði 3. gr. a lúta 
eingöngu að því með hvaða hætti leigusamningur stofnast. Að þvt er umsagnaraðilt best vett er hins 
vegar ekkert því til fyrirstöðu að leigusalar setji einhver slík skílyrði fyrir teígu íbúðarhúsnæðis 
samkvæmt gildandi lögum. Telur umsagnaraðili það felast t meginreglu samningaréttarins um freisi til 
samntngsgerðar að leigusalar geta almennt ákveðið hvaða aðilum þetr leigja tbúðarhúsnæði sín og á 
hvaða forsendum. Er sá skilningur raunar staðfestur t athugasemdum með 3. gr. frumvarpsins. Á þetta 
jafnt við um letgusala sem eru einstaklingar sem og um leigusaia sem leigja út húsnæði til tiltekinna 
hópa líkt og á við um umsagnaraðila.

Eftir að leigusamningur hefur komist á er hins vegar að finna ítarlegar reglur í húsaleigulögum um 
réttarsamband leigusala og leigutaka og lok þess. Verður því ekki annað séð en að ákvæði 3. gr. a 
takmarki fremur rétt leigusala til að setja skilyrði fyrir leigu íbúðarhúsnæðis í stað þess að rýmka hann, 
enda býður ákvæðið uppá að gagnályktað sé frá því á þann veg að óheimilt sé að setja skilyrðí fyrir 
leigu nema t þeim tiívikum og með þetm hætti sem sérstaklega greínir í ákvæðinu.

Til viðbótar við fyrirhugað ákvæði 3. gr. a er gert ráð fyrir að fíeiri reglum verði bætt inn í lögin sem 
tengjast ákvæðinu, sbr. ákvæði 26., 27. og 31. gr. laganna. Er þanniggert ráð fyrir í 26. gr. frumvarpsins 
að bættverði inn nýjum tölulið í 2. mgr. 51. húsaleigulaga þarsem kveðið verði á um að forgangsréttur 
leigjanda gildi ekki þegar leigusali, sem er lögaðili sem ekki er rekinn í hagnaðarskyni og leigir 
íbúðarhúsnæði til ákveðins hóps ieigjenda á grundvelií félagslegra aðstæðna hans og leigjandi uppfyllir 
ekki lengur lögmæt og málefnaíegskilyrði leigusala fyrir leigu húsnæðis, enda komifram í leígusamningi 
að forgangsréttur sé bundinn umræddu skilyrði.

í ákvæði 27. gr. frumvarpsins er svo gert ráð fyrir að bætt verði nýrri málsgrein við 56. gr. gtldandi laga 
þar sem leigusala, sem er fögaðíii sem ekki er rekinn í hagnaðarskyni, er veitt heimild tíl að segja upp 
ótímabundnum leigusamningi þegar leigjandi uppfyilir ekki lengur logmæt og máiefnaleg skilyrði 
samkvæmt 3. gr. a frumvarpsins. Er uppsagnarfrestur í slíkum tiivikum þrír mánuðir. í ákvæði 31. gr.
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frumvarpsins er einniggert ráð fyrir að í 61. gr. gildandí laga verði iogfest sambærileg heimild varðandi 
riftun leigusamnings. Þar er hins vegar eingöngu gert ráð fyrir að unnt sé að koma við riftun þegar 
leigusali hefur sett iögmæt og málefnaleg skilyrði fyrir leigu húsnæðis samkvæmt 3. gr. a frumvarpsins 
og ieigjandi hefurgefið upp rangar eða villandi upplýsingar sem íeiða tii þess að hann hefur ranglega 
verið taiinn uppfylla skílyrði fyrir úthlutun leiguhúsnæðis.

Ljóst er að ofangreind ákvæði munu að fitlu leyti nýtast umsagnaraðiia t starfsemi hans. Umsagnaraðili 
mun vissulega geta sett iögmæt og málefnaíeg skiiyrði fyrir íeigu íbúða sinna samkvæmt fyrirhuguðu 
ákvæði 3. gr. a, en líkt og áður er rakið verður ekki séð að þar sé um að ræða neina breytingu frá 
gildandi rétti. Hvað varðar forgangsrétt leigjanda þá er og Ijóst að fyrirhugaðar lagabreytingar munu 
hafa í för með sér verulegar breytingar fyrir umsagnaraðila, enda mun umsagnaraðili þá ekki iengur 
eiga þess kost að afnema forleigurétt leigjenda sinna með stoð í gildandi ákvæði 3. mgr. 2. gr., heldur 
verður hann að reiða stg á heimildir b. liðs 26. gr. frumvarpsins tii að takmarka hann. Af því leiðir að 
stúdentar munu í raun eiga forieigurétt að íbúðum umsagnaraðila og er með öllu óijóst hvort og þá 
hvernig, fyrirhuguð heimild b. liðar 26. gr. frumvarpsins muni nýtast umsagnaraðila, en líkt og áður er 
rakið helgast það af eðli starfsemi umsagnaraðila að honum er nauðsynlegt að geta mæít fyrir um það 
í samningum sínum að leigjendur eigt ekki forieigurétt að hinu ieigða.

Hvað varðar heimiídir tií uppsagnar er Ijóst að ákvæði 27. gr. frumvarpsins mun litlu breyta fyrir 
umsagnaraðila enda eru leigusamningar hans almennt tímabundnir. Ef ákvæði 3. mgr. 2. gr. verður feilt 
brott er híns vegar allsendis óvíst hvort umsagnaraðiii geti stuðst við ákvæði 2. mgr. 58. gr. gildandi 
laga, sem heimilar að tímabundnum leigusamningi sé sagt upp 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 leígusamnings eða 
brottflutningur hans. Er óvíst hvort litið yrði svo á að uppsögn tímabundins leigusamnings, t.d. vegna 
ófullnægjandi námsframvindu, myndi falla þar undir, en um það myndu dómstólar eiga endanlegt mat. 
Er rétt að taka sérstaklega fram í því sambandi að leigusamningar umsagnaraðila eru almennt þannig 
úr garði gerðir að þeir heimila uppsögn af hálfu ieigusala uppfylli leigutaki ekki lengur skilyrði 
úthlutunarreglna Stúdentagarða.

Pá er Ijóst að fyrirhuguð breyting á 61. gr. gildandi íaga um riftun leigusamninga, sbr. ákvæði 31. gr. 
frumvarpsins, mun litlu breyta fyrir umsagnaraðila. Er þannig gert ráð fyrir að leigusalar sem nýta sér 
lögmæt og máíefnaleg skilyrði fyrir leigu húsnæðis samkvæmt 3. gr. frumvarpsins, geti rift 
leigusamníngi þegar leigjandt hefur gefið upp rangar eða vtílandi upplýsingar sem leiða til þess að hann 
hefur ranglega verið talinn uppfylia skilyrði fyrir úthlutun leiguhúsnæðis. Ákvæðið veitir hins vegar ekki 
heimiid til riftunar ef leigjandi hættir að uppfylla skiíyrði fyrir úthlutun íeiguhúsnæðis án þess að hafa 
gefið villandi upplýsingar þar um.

Umsagnaraðili bendir t.d. á að sú staða kann að vera fyrir hendi að ieigjandi eigi ekki íbúðarhúsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu er hann skrifar undir leigusamning hjá umsagnaraðila, en eignistsvo slíka íbúð á 
meðan á leigutímabilinu stendur. Myndi slíkt tilvik falla utan þeirrar aðstöðu sem um er fjallað í e. íið 
31. gr. frumvarpsins, en í úthlutunarreglum umsagnaraðila er hins vegar áskiiið að leigjandi eigi ekki 
sjálfur íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og getur það varðað riftun leigusamnings sé það raunin. 
Má það sama segja um áskilnað umsagnaraðila að námsframvinda leigjanda sé eðlileg, en um það er 
gerður áskilnaður í úthíutunarreglum umsagnaraðila og getur það sömuleiðis varðað riftun 
leigusamnings sinni stúdent ekkí námi sínu með eðlilegum hætti. Eðli máls samkvæmt er þar hins vegar
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um að ræða upplýsingar sem fyrst geta komið fram eftir að nám er hafið og getur leigjandi því ekki 
gefið rangar eða viliandi uppiýsingar þar um er hann fær húsnæði úthlutað.

VI.
Ljóst er að ef ákvæði 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga verður feílt brott, verður umsagnaraðiii að 
breyta bæði leigusamningum sínum og úthlutunarreglum, há er með öliu óljóst hvort og þá hvernig 
fyrirhugað ákvæði 3. gr. a og tengdar heimildir munu nýtast umsagnaraðila, en þó má þegar slá því 
föstu að svigrúm umsagnaraðiia til að semja um frávik frá húsaleigulögum við leigjendur sínar, mun 
skerðast veruíega. Á það ekki hvað síst við um heimildir umsagnaraðiia til að binda endí á 
réttarsamband sitt við leigjendur sína. Áréttar umsagnaraðili að nauðsyn umræddra frávika á rætur 
sínar að rekja tií séreðlis þeirrar starfsemi sem umsagnaraðili hefur með höndum og þeirrar 
staðreyndar að leigjendur umsagnaraðila eru námsmenn.

Þá er enn til þess að iíta 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 íslands hægar um vik að 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 heimiid hans til slíkra frávika afnumin.

VII.
Með vísan til þess sem að ofan er rakið teggst umsagnaraðili alfarið gegn fyrirhuguðum lagabreytingum. 
Sem fyrr er heista spurningin sú af hverju verið sé að hreyfa við undanþáguheimitd 3. mgr. 2. gr. gildandi 
húsaleigulaga sem gefíst hefur vel í framkvæmd. Er og Ijóst að fyririiggjandi frumvarp mun auka 
verutega á flækjustig gildandi laga og þrátt fyrir að þetta sé í annað sinn sem frumvarp tit breytinga á 
húsaleigulögum er lagt fram, er umsagnaraðili engu nær um raunveruiegan tílgangog nauðsyn þeirra 
breytinga sem leiða mun af frumvarpinu. Áréttar umsagnaraðili því hvatningu sína til þeirra sem að 
frumvarpínu standa til að falla frá því.
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JP Lögmenn
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