
Mál 20/2010 
 
Ár 2010, þriðjudaginn 12. október var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík.  Fyrir var tekið mál nr. 20/2010 
 
X 
gegn 
Y 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar 
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 10. maí 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar 
vegna þess að kærða Y hefði gerst brotleg við grundvallarreglur félagsins með því að para 
tíkina Z við hundinn ZZ án þess að hundarnir hefðu gild augnvottorð.  Kæran var send kærðu 
Y til umsagnar með bréfi dagsettu 11. maí og henni gefinn andmælafrestur til 8. júní. Ekki 
barst svar innan tilskilins frests og var ítrekun dags 24. ágúst send og gefinn viðbótarfrestur til 
31. ágúst.  Svar barst frá kærðu Y 30. ágúst og var það sent kæranda X til andsvara sem 
svaraði ekki efnislega en bað um að málið yrði unnið áfram.  Í framhaldinu voru málsaðilar 
boðaðir á sáttafund sem haldinn var 12. október 2010 þar sem báðir aðilar kynntu mál sitt 
fyrir nefndinni. Sættir tókust ekki og þar sem nefndin taldi öll gögn sem og þau sjónarmið 
komin fram sem máli skiptu var málið tekið til úrskurðar 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni 
Tíkin Z var pöruð við hundinn ZZ en þau eru bæði í eigu kærðu Y. Hvorugur hundanna höfðu 
gild augnvottorð við pörunina.  Hundarnir eru af hundakyninu amerískur cocker spaniel.  
Kærandi X telur að með pöruninni hafi kærða Y brotið gegn grundvallarreglum fyrir 
félagsmenn.  Kærða Y svaraði því til að það hefði alls ekki verið ætlunin að para hundana á 
þessum tíma.  Það hefði gerst af slysni. Hún benti jafnframt á að hundarnir hefðu verið með 
gild augnvottorð til 11 október, pörunin hefði átt sér stað 17. nóvember og þeir aftur skoðaðir 
27. nóvember og þá staðist augnskoðun. 
 

III. Forsendur 
Samkvæmt  grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn HRFÍ skulu félagsmenn er nota 
hunda sína til ræktunar að vera trúir ræktunarstefnu HRFÍ og vera vel að sér um það 
ræktunarmarkmið sem gildir fyrir viðkomandi hundakyn og í reglugerð um skráningu í 
ættbók, reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr segir um hundakynið amerískur cocker 
spaniel: 
 

„Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun. Greinist hundur 
með arfgengt cataract mun hann verða skráður í ræktunarbann. (Gildir frá 01.12.2002).” 

 
Í málinu er óumdeilt að ekki lágu fyrir gild augnvottorð þegar pörun fór fram hinn 17. 
nóvember 2009.  Samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að fyrir hunda af hundakyninu 
amerískur cocker spaniel skal skila inn gildu augnvottorði við pörun og telst það til þeirra 
vottorða sem áskilin eru um heilsufarsskoðun hundakynsins.  Það vottorð sem var til staðar á 
skrifstofu HRFÍ var eldra en tólf mánaða fyrir pörun. Skiptir í því samhengi engu máli þótt 
hundarnir hafi eftir pörun verið skoðaðir né að um pörunin hafi ekki verið ákveðin. Hefur 
kærða Y því gerst brotleg við grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn. 
 



Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög vegna brotsins.  Kærða Y benti á að 
hundarnir hefðu haft gild augnvottorð til 11. október 2009 sem er 37 dögum fyrir pörun og 
farið aftur í augnskoðun og staðist hana 10 dögum eftir pörun. Að sama skapi benti kærða Y á 
að pörunin hefði ekki verið fyrirfram ákveðin. Um hafi verið að ræða slysagot. Þegar litið er 
til þess að vottorðið sem lá inni hafði nýlega fallið úr gildi, pörunin hefði ekki verið ákveðin 
sem og því að kærða Y brást þá við og fór beint í skoðun verður að fallast á það með kærðu Y 
að hún á sér talsverðar málsbætur auk þess sem hún brást rétt við. Hins vegar er ekki hægt að 
líta fram hjá því að kærða Y gat ekki séð fyrir að hundarnir myndu standast augnskoðun 
eftirá. Reglunni er ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif. Það er einnig á ábyrgð eiganda að 
hundar parist ekki fyrir slysni. 
 

IV. Niðurstaða  
 
Kærða Y hefur gerst brotleg við grundvallarreglur HRFÍ 
 
Kærða Y er áminnt  
 
 
f.h. siðanefndar 
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