
Mál nr. 18/2010 
Ár 2010, þriðjudaginn 7. desember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík. 
 
Fyrir var tekið mál nr. 18/2010 
 
X 
gegn 
Y 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður. 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar. 
Í erindi kæranda X sem  barst siðanefnd 12. apríl 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar 
vegna þess að kærða Y hafi gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því að 
para tíkina Z við rakkann ZZ  án þess að tíkin hefði náð tilskildum aldri við pörun.  Kæran var 
send kærðu Y til umsagnar með bréfi dagsettu 3. maí og henni gefinn andmælafrestur til 31. 
maí.  Hinn 28. maí barst tölvupóstur til siðanefndar þar sem óskað var eftir viðbótar fresti til 
andmæla og var orðið við því og gefinn frestur til 14. júní.  Hinn 14. júní barst andmælabréf 
kærðu Y og var afrit af því sent kæranda X til umsagnar með bréfi dagsettu 24. ágúst.  
Kærandi X svaraði ekki efnislega en óskaði eftir því að haldið yrði áfram með málið.  Var þá 
boðaður sáttafundur með málsaðilum hinn 14. september. Sættir tókust ekki en kærandi X 
samþykkti að fresta málinu þar til umsókn sérdeildar þessarar tegundar til stjórnar HRFÍ lægi 
fyrir, en í umsókninni var óskað eftir því að aldur tíka fyrir pörun yrði lækkaður.  Aftur var 
boðaður sáttafundur með málsaðilum 30. nóvember þar eð kærandi X hafði óskað eftir því að 
málið yrði unnið  áfram án tillits til ofangreindrar umsóknar.  Kærða Y gat ekki mætt á þann 
fund en í símtali við hana kom fram að hún myndi ekki koma fram með nein frekari andmæli 
og myndi sætta sig við úrskurð siðanefndar.  Var málið tekið til úrskurðar. 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni. 
Samkvæmt pörunarvottorði var tíkin Z sem er í eigu kærðu pöruð við rakkann ZZ dagana 6.- 
8. september 2010.  Hundarnir eru af hundakyninu papillon.  Við pörunina var tíkin 23 
mánaða gömul og hafði því ekki náð tilskildum lágmarksaldri sem grundvallarreglur fyrir 
félagsmenn segja til um og telur kærandi X að kærða Y hafi gerst brotleg við þær reglur.  
Kærða Y viðurkenndi sína sök í málinu og hélt ekki uppi neinum vörnum.  Hún benti þó á að 
hjá stjórn Papillondeildarinnar væri verið að vinna að því að sækja um breytingu á reglum 
sérdeilda er varða aldur tíka af papillonkyni.  Í umsókninni yrði sótt um lækkun á aldri tíka 
fyrir pörun og er þessi breyting gerð til samræmis við það sem er í gildi á öðrum 
Norðurlöndum.  Kærandi X samþykkti að fresta málinu þar til niðurstöður þessarar umsóknar 
lægi fyrir. Á stjórnarfundi HRFÍ þann 1. desember 2010 samþykkti stjórn HRFÍ beiðni 
Papillon- og Phalénedeildarinnar um að lágmarksaldur við pörun á papillon- og phaléntíkum 
yrði 20 mánaða en reglan tekur gildi 1. janúar 2011. Breytingin er ekki afturvirk og með 
hliðsjón af því óskaði kærandi X eftir að málið yrði unnið áfram og að úrskurðað yrði í 
málinu. 
 

III. Forsendur. 
Samkvæmt grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ skulu félagsmenn er nota hunda sína 
til ræktunar vera trúir ræktunarstefnu HRFÍ og vera vel að sér um það ræktunarmarkmið sem 
gildir fyrir viðkomandi hundakyn.  Og samkvæmt grein 3.3 í grundvallarreglum félagsins ber 
félagsmanni að: 
 



 „Para ekki tík fyrir tveggja ára aldur (taka mið af þeim aldri er viðkomandi sérdeild 
mælir með)” 
 
Í málinu er óumdeilt að á þeim tíma er  pörun átti sér stað hafði ekki verið veitt nein 
undanþágu frá grundvallarreglum félagsins um breytingar á lágmarksaldri tíka við pörun. 
Hefur kærða því gerst brotleg við grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ . 
 
Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög við brotinu.  Kærða Y hefur gengist við 
brotinu skýlaust, komið í alla staði vel fram og ekki er vitað til þess að hún hafi áður gerst 
brotleg. 
Framhjá því verður hins vegar ekki litið að kærða Y hefur gerst brotleg við grundvallarreglur 
fyrir félagsmenn í HRFÍ. Þær reglur eru settar til að tryggja vernd tíka og sú tiltekna regla sem 
hér um ræðir á að tryggja að ekki sé verið að para tíkur sem ekki hafa náð tilskyldum þroska. 
Því er óhjákvæmilegt að horfa til þess að stjórn hefur nú fallist á beiðni deildarinnar að lækka 
lágmarksaldur og miðað við þá reglu sem mun taka gildi í janúar mun miðað við lægri aldur 
en hefði sú regla gilt hefði kærða ekki gerst brotleg. Er unnt að horfa til þess við mat á 
hæfilegum viðurlögum við brotinu enda þótt það hafi ekki breytt því að hún hafi gerst brotleg 
við gildandi reglur. 
 
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ 
 
Kærða er áminnt. 
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