
Mál nr. 32/2010 
Ár 2010, þriðjudaginn 7. desember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík.   Fyrir var tekið mál nr. 32/2010 
 
X 
gegn 
Y 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður. 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar. 
Í erindi kæranda X sem  barst siðanefnd 7. júní 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 l umsagnar með bréfi dagsettu 10. júní og henni gefinn andmælafrestur til 9. 
júlí.  Ekkert svar barst innan  tilskilins frests og var send ítrekun dags. 24. ágúst og gefinn 
viðbótarfrestur til 31. ágúst.  Hinn 31. ágúst  barst svar kærðu  Y og var afrit af því sent 
kæranda X til umsagnar með bréfi dagsettu 9. september.  Kærandi X svaraði ekki efnislega 
en óskaði eftir því að haldið yrði áfram með málið.  Var þá boðaður sáttafundur með 
málsaðilum hinn 19. október.  Kærða Y boðaði forföll á þeim fundi og var boðaður annar 
sáttafundur 9. nóvember.  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.  Kærandi X hafði síðar samband við 
siðanefnd og óskaði eftir því að málið yrði unnið áfram án tillits til ofangreindrar umsóknar. 
Haft var samband við kærðu Y símleiðis og henni tilkynnt um það.  Var málið tekið til 
úrskurðar. 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni. 
Samkvæmt pörunarvottorði var tíkin Z sem er í eigu kærðu pöruð við rakkann ZZ hinn 3. 
desember 2009.  Hundarnir eru af hundakyninu papillon. Við pörunina var tíkin 22 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 
svaraði því til að hún hefði ekkert haft með þessa pörun að gera, hvorki tímasetningu né val á 
rakka. Það hefði annar papillon eigandi gert að henni forspurðri.  Kærða Y kvaðst ekki hafa 
ætlað sér að para tíkina fyrr en seinna.  Þar eð umsókn um breytingu til lækkunar á aldri tíka 
af tegundinni papillon lá fyrir stjórn HRFÍ til afgreiðslu þá samþykkti kærandi X að fresta 
málinu þar til niðurstöður þessarar umsóknar lægu fyrir. Á stjórnarfundi HRFÍ hinn 1. 
desember samþykkti stjórn HRFÍ beiðni Papillon- og phalénedeildarinnar um að 
lágmarksaldur við pörun á papillon- og phalenetíkum yrði 20 mánaða og tekur reglan 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)” 

 



Kærða Y var eigandi tíkarinnar þegar pörunin átti sér stað og telst hún því bera ábyrgð á 
pörun hennar, auk þess sem hún undirritaði pörunarvottorðið eigin hendi. Ekki verður litið svo 
á að kærða Y geti skotið sér undan ábyrgð þó svo að utanaðkomandi aðili hafi séð um 
pörunina. Pörunin átti sér stað á heimili kærðu Y og var rakkinn þar með hennar samþykki. 
 
Óumdeilt er að á þeim tíma sem pörunin átti sér stað hafði ekki verið veitt nein undanþága frá 
grundvallarreglum fyrir félagsmenn um breytingar á lágmarksaldri tíka fyrir pörun. 
Hefur kærða Y því gerst brotleg við grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ 
Reglur sem settar eru með dýravernd að leiðarljósi. 
 
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ 
 
Kærða Y er áminnt. 
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