
Ed. 385. Hjúalög

(Afgreidd frá Ed. 5. mars).

I. k a f l i .
1. gr.

Fyrirm æ li þessa kafla gilda aðeins um  vistarráð þeirra hjúa, sem ekki 
hafa náð 21 árs aldri. Ákvæði vistarsamnings, sem kom a í bága við þessi lög, 
eru ógild, svo fremi þau  miða til að rý ra  rjett hjúsins. Sam ningar um  vinnu 
við heimilisstörf um  skem ri tíma en missiri, eða skildaga í milli, hníga ekki 
und ir  lög þessi.

2. gr.
Hver sjálfráða m að u r  m á ráða  sig hjú. Vistráðum  þeirra, sem ekki 

eru sjálfráða, ráða  foreldrar eða aðrir  fo rráðam enn.
3. gr.

H inir a lm ennu  hjúaskildagar eru 14. mai, eða 3. maí i þeim sveitum, 
þar  sem hjúaskildagi hingað til hefir verið hald inn  þann  dag, og 1. október, 
eða 1. vetrardagur, þar  sem það þykir  be tu r  henta.

Lengd vistartima ráða aðiljar, þó svo, að enginn v istarsam ningur er 
gildur fyrir lengri tím a en 12 m ánuði í senn.

S am ningar um  vist að hálfu árlangt, eins og að undanfö rnu  hefir ver- 
ið venja, hníga und ir  þessi lög, en um  sam ninga um  v innu  við heimilisstörf 
árdegis eingöngu eða siðdegis eingöngu verður lögunum  ekki beitt.

4. gr.
Þegar samið  er um  vist skildaga á milli, skal v istartím inn vera á enda 

á næsta skildaga, enda hafi ekki tekist sam ningar u m  vistarráðin af nýju.
Sanni ógift v innukona, að h ú n  ætli að giftast áð u r  en vistartiminn 

er á enda, getur h ún  sagt upp  vistinni til næsta skildaga m eð m ánaðar 
fyrirvara.

N ú  verður ekki vitað um  lengd vistartímans, og telst hann  þá  á enda 
á næsta a lm enna  skildaga eftir að v istarráðin hófust.

Á skildaga er hjúi rjett að víkja ú r  vist á hádegi.
5. gr.

Vistráðið ársbjú sitt skal húsbóndi, nem a öðruvísi sje um  samið, láta 
sækja í ákveðinn tim a og farangur þess, er ekki nem i m eiru  en 100 kg. þunga. 
Kostar húsbóndi flutning þennan  án  endurgjalds frá hjúinu.

N ú getur hjúið ekki farið i vistina þegar þess er vitjað, og er því eigi 
sjálfu um  það að kenna, þá er eigi húsbónda skylt að vitja þess aftur, heldur 
skal hjúið sjálft kosta ferð sina i vistina. E f  hjúið getur ekki komið i vistina 
innan  þriggja vikna frá skildaga, er húsbóndi laus vistarráðanna, ef hann  vill.



6. gr.
Hjú, sem ráðið er sk em u r en ár, skal, ef öðruvísi er ekki um  samið, 

af sjálfsdáðum kom a i vistina á skildaga, og eigi síðar en á n á ttm álum  i sveit, 
en um  miðaftan i kaupstöðum  og þo rpum . Ef hjú k em u r  ekki i vist sina á 
r je ttum  tima, er húsbóndi ekki bun d in n  við vistarráðin, n em a  h an n  innan  
þriggja sólarhringa fái vitneskju um , að hjúið gat ekki kom ið i vistina vegna 
atvika, sem það átti ekki sök á. Þegar svo stendur á, er húsbóndi ekki skyld- 
ur  að bíða hjúsins lengur en 10 daga frá skildaga.

K aup hjús reiknast frá þeim degi, sem það k em u r  i vistina.
7. gr.

Húsbóndi skal veita hjúi sínu viðunanlegt og nægilegt fæði, svo og 
rúm fatnað, ef hjú sefur á heimili húsbónda síns, og aðra aðhlynningu eftir 
þvi, sem venja er til í hverri sveit eða bæ h júum  að veita auk  kaups. Ekki 
er hjúi skylt að sofa í rú m i m eð öðrum . Það á rjett til að fá h re inar  rekkju- 
voðir eða lök i rú m  sitt einu sinni á mánaðarfresti og hreint handklæði einu 
sinni á viku. í  f r is tundum  s inum  á ve trum  skal hjúi fengin dvöl í viðun- 
anlega hlýju herbergi.

8. gr.
Ef u pphæ ð  kaups hefír eigi verið ákveðin, skal hjúið hafa svo mikið 

í kaup, sem þar er sveitarvenja að gjalda h júum  á því reki.
E f eigi hefir verið samið um  a n n an  gjalddaga kaupsins  og um  m án- 

aðarkaup  er að ræða, hefir hjúið rjett til að krefjast greiðslu kaupsins við lok 
hvers m ánaðar.  E f kaupið  hinsvegar er ákveðið í e inu lagi fyrir allan vist- 
a r tim ann , hefir hjúið að liðnum  3 m á n u ð u m  af v istar t ím anum  rjett til þess 
að krefjast greiðslu á kaupi því, er það hefir unn ið  fyrir h inn  fyrsta vistar- 
m ánuð , eftir 4 m ánuði á kaupi fyrir an n an  vistarm ánuð, o. s. frv., þannig, að 
jafnan standi tveggja m ánaða kaup  ógreitt hjá húsbónda  þess, þar  til vistar- 
ráðum  er löglega lokið.

E f ekki er öðruvísi um  samið, teljast 3/* af á rskaupi h jús kaup  fyrir 
tímabilið frá 14. mai (3. m aí) til 1. október (1. vetrardags) (sum arkaup) ,  og 
*/i h lu tar  af su m ark au p in u  teljast kaup  fyrir tímabilið frá 14. júlí til 1. október.

Við lok vistartíma skal húsbóndi hafa lokið kaupi hjús að fullu.
Ef vistarráðum  lýkur fyr en upphaflega var ákveðið, hefir hjúið rjett 

til kaups fyrir þann  tíma, sem  það hefir unnið. Hafi hjúið m eðan  á vistar- 
ráðum  stóð verið frá v innu án þess s júkdóm i sje um  að kenna  (sbr. þó 10. 
gr.), missir það rjett til kaups fyrir þ an n  tíma.

9. gr.
Nú sýkist hjú í vistinni eða slasast, og er húsbóndi þess skyldur til 

að annast h jú k ru n  þess eftir þvi er síðar segir.
E f húsbóndi kýs að hafa sjúkling u tan  heimilis síns, hefir hann  rjett 

til að tlytja hann  í opinbert s júkrahús án  sam þykkis  hjúsins, ef læ knir telur



það nauðsynlegt vegna hjúsins sjálfs eða vegna sótthættu , sem heim ilinu stafi . 
a f  s júkdóm inum . .

Verði hjú vitskert, svo að h jú k ru n  þess sje sjerlegum erfiðleikum 
bundin , getur húsbóndi krafist, að sveitarstjórn  ráðstafi s júklingnum  þegar í 
stað.

Sjúkt rúm fast hjú m á húsbóndi ekki, jafnvel með sjálfs þess sam þykki : 
og þótt v istartím inn sje á enda, flytja burt,  svo fremi þar af getur hlotist 
m ein  sjúklidgnum  sjálfum eða öðrum , ef sýkin er sóttnæm . Ef húsbóndi sam t 
flytur hjúið bu rtu  og sjúklingnum  þyngir við flutninginn, skal h an n  skyldur 
til að standast allan kostnað af h jú k ru n  og lækningu sjúklingsins, nem a lækn- 
ir hafi áðu r  en flu tn ingurinn var fram k v æ m d u r lýst þvi, að h an n  væri 
hæ ttu laus eða nauðsynlegur vegna sjúklingsins sjálfs, eða ef slysið eða sjúk- 
dóm in n  ber  svo brátt  að, að ekki var  ráð rú m  til að leita læknis, og húsbónd- 
inn  hefir með tilhlýðilegri gætni flutt hjúið í opinbert sjúkrahús.

10. gr.
N ú  sýkist hjú eða slasast og er u m  að kenna ótilhlýðilegri breytni j 

þess sjálfs, og kostar það þá sjálft lækning sina og geldur húsbóndi fyrir það ; 
fæði og h júk run ,  m eðan  það var sjúkt og á hans vegum, en eigi á það heimt- 
ing á kaupi fyrir þann  tíma, sem það er frá verkum .

11. gr.
E f hjú sýkist eða slasast og er u m  að kenna  ótilhlýðilegri breytni 

búsbónda þess eða a tvikum , sem hann  á sök á, þá skal hann  kosta lækning ; 
hjúsins og greiða þvi skaðabæ tu r  fyrir atv innutjón, ef n o k k u r t  verður, eftir 
að það er farið frá honum .

12. gr.
N ú  sýkist hjú eða slasast, og er hvorki um  að k en n a  breytni þess j  

sjálfs nje húsbónda þess verði gefin sök á, og er húsbónda þess skylt að fæða 
það ókeypis — einnig þótt fæðið verði að vera sjerstakt sjúkrafæði — alt að 
fjórðungi vistráðningartím ans, þó ekki lengur en til enda hans. E f hjúið verð- 
u r  að liggja sjúkt utan  beimilis sins, þó ekki i s júkrahúsi,  þá skal húsbóndi ; 
þess greiða legukostnað, sem svarar  m atarverði í svo langan tíma, sem  nú : 
var  greint.

13. gr.
N ú  liggur hjú sjúkt, en ekki hálfum  m ánuð i lengur á tímabilinu maí 

til október eða m ánuði lengur um  aðra  árstíma, og skal hjú einskis i missa 
af kaupi s ínu; en fatlist hjú lengur frá verkum  en nú  var sagt, missir það 
k aup  fyrir þann  tíma, sem um fram  er og það getur ekki int af hendi ; 
störf sín.

14. gr.
Kostnað, sem leiðir af lækning hjús, borgun  fyrir lyf, sjerstaka b júkr- 

un, dvöl í s júkrahúsi eða annari  slíkri stofnun, er húsbónda  óskylt að greiða, 
nem a þegar svo s tendur á, sem segir í 11. gr.



15. gr.
Nú getur hjú vegna sjúkleika, sem atvikast svo, sem um  ræ ðir  í 10. 

og 12. gr., eflir m án að a r  vanheilsu enn  ekki ræ k t störf sin, og er þá hvorum  
aðilja um  sig heimilt að segja upp  v istarsam ningnum  með eins m ánaðar  
fyrirvara.

16. gr.
Þegar hjú, sem sýkist eða slasast í vistinni, á eftir ákvæ ðum  þessara 

laga að greiða sjálft lækningarkostnað sinn eða fyrir fæði og h júkrun , en 
hefir eigi efni á þvi, skal þann  kostnað endurgjalda h ú sbóndanum , ef hann  
krefst þess, sem sveitarstyrk, veittan hjúinu.

17. gr.
Deyi hjú í vist, eiga erfingjar þess aðeins heimtingu á þeim hlu ta  af 

kaupinu, sem álíta verður, að það hafi unnið  fyrir áð u r  en það varð ófært til 
verka. Greftrun þess skal húsbóndi annast, ef erfingjar gera það eigi, gegn 
endurgjaldi af sveitarfje, ef m eð þarf.

18. gr.
Þótt hjú sje ráðið til ákveðinna starfa, skal því þó skylt að ganga að 

ö llum  heimilisverkum og öðrum  störfum , sem sam boðin  eru stöðu þess, þeg- 
a r  þörf krefur og ekki er öð ru m  á að skipa.

Ef hjúið m eð sam ningi er beinlinis undanþegið  þvi að gegna ákveðn- 
um  störfum , getur það þó aldrei orðið skylt til að leysa þau af hendi, nem a 
aðeins til bráðabirgða i skyndilegum  forföllum an n a rs  heimilisfólks, er  þau 
verk átti að vinna.

19. gr.
Ef hjú i kaupstað  eða kaup tún i sækir kvöldskóla, iðnskóla, unglinga- 

skóla eða annan  slíkan skóla, skal húsbóndi haga vinnulim a hjúsins þannig, að 
kostur verði skólagöngunnar, nem a tilskilið hafi verið í vistarsamningi, að á- 
kveðin störf skyldu unn in  á sam a tima.

20. gr.
Nú deyr húsbóndi, og skal þá v istarráðum  áfram haldið með ekkju 

hans, erfingjum eða búi, ef b ú n a ð u r  s tendur. Þó er hvorum  aðilja um  sig 
heimilt að slíta v is tarráðum  á a lm en n u m  skildaga m eð tveggja m ánaða  fyrir- 
vara, eða frá 1. degi m án að a r  með þriggja m ánaða  fyrirvara.

. 21. gr.
í þro tábúi húsbónda eða dánarbú i fer um  k aupkrö fu r  hjúa' eftir 

ákvæ ðum  skiftalaganna.
22. gr.

N ú flytur húsbóndi búferlum , eftir að v istarsam ningur er gerður, en 
áður en vistartími byrjar, 50 km. b u r t  frá þeim bústað hans, þar  sem hjúið 
átti að fara í vist, eða ú r  sveit í kaupstað  eða öfugt, og er h jú inu þá ekki



skylt að fara í vistina. Ef húsbóndi flytur af landi burt,  skal hann  ennfrem - 
u r  greiða hjúi kaup  fyrir 2 m ánuði og að auki m atarverð  samkv. 29. gr., ef 
h a n n  hefir ekki látið hjúið vita um  flutninginn 4 v ikum  hið skemsta, áður 
en vistartím inn átti að byrja. Ef hjúið flytur i vistina alt að einu, er hús- 
b ónd inn  skyldur að standast þann  sjerstaka kostnað, sem það hefir haft i för 
með sjer fyrir hjúið.

Ef húsbóndi flytur búferlum  eftir að hjúið er kom ið í vistina, gilda 
sam skonar  ákvaeði.

23. gr.
Hjúi er vítalaust að kom a ekki i vistina, ef það getur sannað, að hús- 

bónd inn  bafi á siðasta ári áðu r  en vistarráðin áttu að hefjast m isþyrm t hjúi 
eða svelt það, leitast við að tæla hjú til illverka eða lauslætis, enda hafi hjúi 
verið ókunnug t um  þessar sakir, þegar sam ningar um vistina tókust.

E f hjú er kom ið i vistina, þegar það fær vitneskju um  eitthvert þeirra 
afbrota af hálfu húsbónda, sem nefnd voru, er því heimilt að vikja ú r  vist- 
inni fyrirvaralaust, enda geri það svo innan  14 daga eftir að það fjekk vitn- 
eskju um  verknaðinn. Kaups getur hjúið aðeins krafist fyrir þann  tíma, sem 
það var i vistinni.

24. gr.
Hjúi er heimilt að ganga fyrirvaralaust ú r  vistinni, þegar það getur 

sannað, að húsbóndi hafi gerst sekur um  alvarlegt b ro t á skyldum  sínum
gagnvart þvi, svo sem ef hann :

1. m isþyrm ir hjúinu,
2. leitast við að tæla hjúið til illverka eða lauslætis, eða ef aðrir  heimilismenn

gera sig bera  að slíku og húsbóndi veitir ekki h jú inu  tilhlýðilega vernd,
þótt það beri sig upp  undan  þvi við hann ,

3. læ tur  hjúið að staðaldri búa  við illa og ónóga fæðu, óforsvaranlega að- 
h lynningu eða heilsuspillandi húsnæði,

4. meiðir freklega m an n o rð  hjúsins eða ber því á brýn glæpi, sem það er 
saklaust af,

5. geldur hjúi ekki kaup  í ákveðinn tíma, þótt krafist sje,
6. stofnar ranglega og að nauðsynjalausu  lifi eða heilsu hjúsins i hættu.

25. gr.
E f hjú, án  þess að sjúkleiki eða ö n n u r  lögleg forföll tálmi, eða fyrir 

hendi sjeu ástæður, er heimili því að rifta v istarráðunum , k em u r  ekki i vist- 
ina á ákveðnum  tíma, svo að því er synjað viðtöku, eða k em u r  alls ekki, 
skal það greiða húsbónda bæ tur, sem svara til helm ings áskilins kaups fyrir 
um sam inn  vistartima. E f  bjú gengur ólöglega ú r  vistinni, greiði það söm u bæt- 
ur, m iðað við v istartím ann, sem eftir er.

N ú gengur hjú ú r  vistinni vegna atviks, er greinir í 24. gr., og skal 
húsbóndi þá greiða þvi hæfilegar bætur, er þó nem i ekki m eiru  en kaupi 
tyrir  um sam inn  vistartíma og matarverði, sbr. 29. gr., í sam a tíma, þó ekki 
yfir 8 vikur.



26. gr.
Húsbóndi þarf ekki að vitja hjús, er hann  hefir ráðið í vist til sín, eða 

veita því viðtöku, ef h an n  getur sannað:
1. að hjúið hafi á síðasta ári áðu r  en v istarráðin áttu að hefjast, drýgtglæp, 

sem að almenningsáliti er svívirðilegur,
2. að hjúið hafi sm itandi s júkdóm , eða það sökum  vanheilsu  eða fötlunar, 

eða að því er konu  snertir, sökum  þess að h ún  er barnshafandi, sje ó- 
hæft til að vinna það verk, sem það var ráðið til,

3. að hann  hafi, er v istarsam ningurinn var gerður, verið b lek tur með fölsk- 
um  vitnisburðum  u m  hjúið,

4. að hjúið k unn i ekki til þeirra verka, sem áskilið var, að það skyldi kunna, 
þá er það var ráðið í vistina, og það þá þóttist k u n n a  til.

Þetta, sem talið hefir verið, skiflir þó aðeins máli, svo fremi það 
verði ekki sannað, að húsbóndi hafi verið vitandi um  þessi atvik, er hann  
ijeð hjúið.

N ú verður húsbóndi fyrst áskynja einhverra  þeirra atvika, er nefnd 
voru, þegar hjúið er komið í visfina, og er ho n u m  þá heimilt fyrirvaralaust 
að víkja hjúi ú r  vistinni, enda geri hann  það innan  14 daga eltir að hann  
varð vitandi þessa. Ekki verður þó konu, sem barnshafandi hefir orðið áður 
en hún  kom í vistina, vísað ú r  vist eftir að 5 m ánuð ir  eru  liðnir frá því að 
hún koro í vistina, og aldrei með m inna  en m án að a r  fyrirvara.

27. gr.
H úsbóndi m á þegar vísa bjúi ú r  vist, er h an n  getur sannað, að hjúið 

hafi gerst mjög hrotlegt gegn skyldum  sinum , eða ef framferði þess er mjög 
ábótavant, svo sem ef h jú ið :

1. drýgir glæp, sem að almenningsáliti er svívirðilegur,
2. leggur hönd  á h ú sbóndann  eða vandam enn  bans á heimilinu, eða aðra, 

sem fyrir hans hönd  eiga yfir því að segja,
3. sýnir hú sb ó n d an u m  eða þeim, sem fyrir hans hönd  eiga yfir því að segja, 

óhlýðni um  að inna  af hendi störf sin í þarfir heimilisins,
4. tælir b ö rn  á heimilinu til illverka,
5. er aftur og aftur drukkið , þrátt fyrir ám inn ingar húsbóndans,
6. ra ska r  beimilisfriði m eð lauslætisframferði,
7. gengur m eð sm itandi sam ræ ðissjúkdóm ,
8. spillir af ásettu ráði eignum húsbæ nda  eða m isþyrm ir  skepnum , sem það 

á að hirða,
9. sýnir af sjer megnt og ítrekað skeytingarleysi um störf sín og hirðuleysi 

í umgengni.
Þegar hjúi er visað ú r  vist af einhverjum  þeim ástæðum , sem taldar 

eru i þessari gr. og 26. gr., ber þvi um sam ið kaup  fyrir þann  tíma, sem það 
hefir unnið  heimilinu.



28. gr.
Ef húsbóndi riftar ólöglega v is tarráðum  eða visar hjúi ú r  vistinni, skal 

hann  gjalda þvi hæfilegar bætur, er þó ekki nem i m eiru  en hálfu kaupi fyrir 
u m sam inn  vistartima og m atarverði fyrir sam a tíma, þó ekki lengur en 8 
vikur. 29. gr.

M atarverð hjús skal, þegar ekki er öðruvísi um  samið, ákveðið af hlut- 
aðeigandi lögreglustjóra, eftir því sem hæfilegt þykir þar í hjeraði og með 
hliðsjón af því, hverskonar hjú er um  að ræða, þó ekki und ir  1 kr. á dag.

I I .  k a f l i .
30. gr.

Viðskifti húsbónda  og hjús, sem er 21 árs að aldri, fara eftir sam n- 
ingum  þeirra  á milli um  vistarráðin. Ekki m á hjúið þó afsala sjer fyrirfram 
neinum  rje ttindum  sam kvæ m t 9. og 11.—12. gr., og afsal slíkra rjettinda siðar 
frá hálfu hjúsins er ógilt gagnvart framfærslusveit hjúsins, ef það fellur henni 
til byrði.

N ú er enginn sjerstakur v istarsam ningur gerður milli aðilja, eða í visf- 
arsam ningi, þó gerður hafi verið, er  ekki tekið nægilega fram, hvernig vistar- 
ráðum  er varið, og gilda þá fyrirmæli I. kafla þessara laga, enda þótt hjúið 
hafi náð 21 árs aldri.

I I I .  k a f l i .
31. gr.

Með m ál milli húsbónda og hjús út af v istarráðum  skal farið sem 
einkalögreglumál.

32. gr.
Brot gegn 7. og 19. gr. varða sektum , frá 10—200 kr., er renna  í rikis-

sjóð. Með mál úl af þeim b ro tum  skal farið sem a lm enn  lögreglumál.
33. gr.

N ú he ldur húsbóndi ólöglega fyrir h jú inu  f já rm u n u m  þess, og skal
h an n  þá eftir kröfu bjúsins sæta sektum , frá 10—200 kr. Mál út af þessu eru
alm enn lögreglumál. .

34. gr.
Með lögum þessum eru ú r  gildi n u m in  tilskipun um  v innuh jú  frá 26. 

jan , 1866 og 9.—14. gr. fátækralaga, nr. 43, 31. mai 1927, og ö n n u r  laga- 
ákvæði, sem  k u n n a  að kom a i bága við lög þessi.


