
Mál 42/2010 
Ár 2010, þriðjudaginn 30. nóvember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík. 
 
Fyrir var tekið mál nr. 42/2010 
 
X 
gegn 
Y 
 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar 
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 31. ágúst 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar 
vegna þess að kærða Y hafi gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn HRFÍ þar 
sem reglum um hvíldartíma tíkar í hennar eigu var ekki fylgt.  Kæran var send kærðu Y til 
umsagnar með bréfi dags. 3. september og  henni gefinn frestur til andmæla til 1. október. 
Kærða Y svaraði með bréfi dags. 27. september sem sent var kæranda X til umsagnar. 
Kærandi X svaraði ekki efnislega en bað um að haldið yrði áfram með málið.  Var boðaður 
sáttafundur  í málinu 23. nóvember þar sem málsaðilar mættu hjá nefndinni og reifuðu 
sjónarmið sín.  Kærða Y viðurkenndi brot sitt og voru aðilar ásáttir um að úrskurðað yrði í 
málinu um brot kærðu Y.  Þar sem siðanefnd taldi að öll gögn og sjónarmið er máli kunnu að 
skipta væru komin fram tók siðanefnd málið til úrskurðar. 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni. 
Samkvæmt upplýsingum kæranda Y gaut Griffon Bruxellois tíkin Z þrisvar sinnum í röð á 
tímabilinu 29. júní 2008 til 20. maí 2010 án þess að hvíldartími milli hvolpaeigna hafi verið 
virtur. Þannig gaut tíkin fyrst 29. júní 2008 og eignaðist tvo hvolpa. Tíkin gaut aftur ellefu 
mánuðum síðar eða 25. maí 2009 og eignaðist fjóra hvolpa. Tíkin gaut í þriðja sinn rétt tæpu 
ári síðar eða 360 dögum síðar þann 20. maí 2010 og eignaðist fimm hvolpa.  Kærandi Y telur 
að um sé að ræða brot á grein 3.4  í grundvallarreglum fyrir félagsmenn sem tóku gildi 1. 
janúar 2008.  Í svarbréfi kærðu Y játaði hún fúslega að hafa gerst brotleg en bar því við að 
hún hefði staðið í þeirri trú að til að hvíla tík þyrfti að líða eitt lóðarí á milli gota og það hefði 
Y passað uppá. Y telur sig hafa í heiðri þau ræktunarmarkmið sem HRFÍ hefur sett.   
 
 III. Forsendur. 
Samkvæmt grundvallarreglum fyrir félagsmenn skal ræktandi hafa í heiðri góða 
hundaræktarsiði í ræktunarstarfi sínu.  Samkvæmt grein 3.4 í grundvallarreglum fyrir 
félagsmenn ber ræktanda að: 
 
„ Láta ekki tík eiga fleiri en fimm got.  Ef tík eignast tvö got innan 12 mánaða tímabils þarf að 
hvíla tíkina í a.m.k. 12 mánuði fyrir næsta got.“ 
 
Ljóst er að þegar tíkin gaut í þriðja sinn þá var hvíldartími ekki virtur en fimm daga vantaði 
uppá að ár liði frá næsta goti á undan. Voru báðir málsaðilar sammála um að þar hefði brot átt 
sér stað.  
 
Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög við brotinu. Kærða Y játaði brot sitt 
skýlaust. Y viðurkenndi strax að mistök hefðu átt sér stað sem hefði verið fólgið í að halda í 
heiðri eldri reglu sem gilti fram til 1. janúar 2008. Framkoma kærðu Y hefur í alla staði verið 



til fyrirmyndar og hefur ekki áður gerst brotleg við reglur félagins. Þá er ekki hægt að horfa 
fram hjá því að einungis munaði fimm dögum á því að hvíldartími væri virtur. Með hliðsjón 
af öllu framanrituðu þykir nægjanlegt að finna að því við kærðu Y að virða ekki hvíldartíma 
tíkarinnar en ekki þykja efni til að veita áminningu að þessu sinni. 
 

III. Niðurstaða. 
 
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 3.4. í grundvallarreglum fyrir félagsmenn HRFÍ 
 
 
 
f.h. siðanefndar 
Sign: 
Herdís Hallmarsdóttir 
Hilmar Sigurgíslason 
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