Mál 24/2010
Ár 2010, þriðjudaginn 12. október var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík.
Fyrir var tekið mál nr. 24/2010
X
gegn
Y
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður:
I.
Málsmeðferð siðanefndar
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 28. apríl 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar
vegna þess að kærða Y hefði gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því að
para tíkina Z við hundinn ZZ þann 19. mars 2009 án þess að tíkin hefði náð tilskildum
lágmarksaldri við pörun. Kæran var send kærðu Y til umsagnar með bréfi dagsettu 11. maí og
henni gefinn andmælafrestur til 8. júní. Bréf barst frá eiganda hundsins sem var móttekið 7.
júní. Afrit þess svarbréfs var afhent samdægurs kærða X, sem svaraði ekki efnislega en bað
um að haldið yrði áfram með málið. Ekkert svar barst innan tilskilins frests frá kærðu Y og
var henni send ítrekun dags 24. ágúst og gefinn vikufrestur eða til 31. ágúst til að andmæla
sem hún svaraði ekki heldur. Þar eð sýnt þótti að ekki kæmu fram frekari gögn í málinu, þá
boðaði siðanefnd til sáttafundar með málsaðilum hinn 12. október. Var kærðu Y gefinn
kostur á símafundi, sem hún þáði. Á fundinn mætti einnig YY, eigandi tíkarinnar. Sættir
tókust ekki og þar sem siðanefnd taldi öll gögn og sjónarmið er máli skipta komin fram var
málið tekið til úrskurðar.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni
Tíkin Z í eigu Y var pöruð við hundinn ZZ í eigu YY án þess að tíkin hefði náð tilskildum
lágmarksaldri. En samkvæmt innsendu vottorði var pörunin 19. mars 2009 og tíkin þá 22
mánaða gömul. Hundarnir eru af hundakyninu schäfer. Kærandi X telur að með pöruninni
hafi kærða Y brotið gegn grundvallarreglum fyrir félagsmenn. Eigandi hundsins upplýsti í
innsendu bréfi að hún hefði talið að tíkin væri nægilega gömul og ekki athugað það
sérstaklega er hún lánaði hund sinn til pörunar. Kærða Y svaraði því til að hún hefði talið að
2 ára lágmarksaldur gilti um gottíma en ekki pörunartíma og viðurkenndi hún að hafa ekki
kynnt sér reglurnar nægilega.
III.
Forsendur
Samkvæmt grein 2 í grundvallarreglum félagsins fyrir félagsmenn ber félagsmanni í HRFÍ
sem notar hund sinn til ræktunar að vera trúr ræktunarstefnu HRFÍ og vera vel að sér um það
ræktunarmarkmið sem gildir fyrir viðkomandi hundakyn og samkvæmt grein 3.3 sömu reglna
ber ræktanda að:
„Para ekki tík fyrir tveggja ára aldur (taka mið af þeim aldri er viðkomandi sérdeild
mælir með)”
Í málinu er óumdeilt að tíkin hafði ekki náð tilskildum aldri er pörun átti sér stað og hefur
kærða skýlaust játað það brot. Eins og málið liggur fyrir siðanefnd er ekkert fram komið um
að Schäferdeild hafi fengið undanþágu frá grundvallarreglum félagsins um lágmarksaldur tíka
við pörun. Gildir því tveggja ára lágmarksaldur um framangreinda pörun. Samkvæmt því er

það mat nefndarinnar að brotið hafi verið gegn grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir
félagsmenn.
IV.
Niðurstaða
Kærða Y hefur gerst brotleg við grundvallarreglur HRFÍ
Kærða Yer áminnt
f.h. siðanefndar
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