Mál nr. 21/2010
Ár 2010, þriðjudaginn 16. nóvember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 21/2010
X
gegn
Y og YY
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 kærðu Y og YY hafa gerst brotlegar við grundvallarreglur fyrir félagsmenn
með því að para tíkina Z við hundinn ZZ án þess að tíkin og hundurinn sem eru af tegundinni
amerískur cocker spaniel hefðu gild augnvottorð. Pörunin átti sér stað 19. október 2009.
Kæran var send kærðu Y/YY til umsagnar með bréfi dagsettu 3. maí og þeim gefinn frestur til
að andmæla til 31. maí. Y svaraði með bréfi dagsettu 7. maí sem sent var kæranda X 24.
ágúst. Ekki barst svar frá YY og var henni send ítrekun dags. 16. september. Svar hennar
dags. 29. september var sent til kæranda X með bréfi dags. 6. október. Kærandi X sá ekki
tilefni til að svara efnislega og óskaði eftir að málið yrði unnið áfram. Í framhaldinu boðaði
siðanefnd til sáttafundar þann 9. nóvember þar sem aðilar mættu og reifuðu sín sjónarmið.
Sættir tókust ekki og þar sem siðanefnd taldi að öll gögn um málið lægu fyrir og þau
sjónarmið sem máli skiptu væru komin fram, þá var málið tekið til úrskurðar.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni
Þann 19. október 2009 var tíkin Z pöruð við hundinn ZZ. Um er að ræða hunda af tegundinni
ameríkan cocker spaniel. Kærandi X telur að kærða Y sem er eigandi tíkarinnar og kærða YY
sem er eigandi rakkans hafi gerst brotlegar við þær reglur sem koma fram um skráningu í
ættbók þar sem tíkin og hundurinn voru ekki með gild augnvottorð við pörunina. Með
kærunni fylgdi pörunarvottorð dagsett 19. febrúar 2010 þar sem fram kemur að tíkin og
hundurinn hefðu verið augnskoðuð 27. og 28. nóvember 2009 eftir að pörun fór fram. Í
andsvörum kærðu Y ber hún því við að tíkin hefði verið augnskoðuð ár hvert án vandkvæða
og að einungis átta dagar hefðu liðið frá því að augnvottorðið sem lá fyrir hefði runnið út.
Kærða YY féllst á að hafa brotið reglur félagsins og viðurkenndi andvaraleysi af sinni hálfu.
Hún taldi rétt að benda á að augnskoðanir byðust of sjaldan á vegum félagsins.
III.
Forsendur
Samkvæmt grundvallarreglum fyrir félagsmenn skulu félagsmenn er nota hunda sína til
ræktunar vera trúir ræktunarstefnu HRFÍ og nota aðeins til ræktunar viðurkennda hunda og
vera vel að sér um það ræktunarmarkmið sem gildir fyrir viðkomandi kyn. Félagsmönnum ber
ennfremur samkvæmt grein 2.6. að vera með gilt vottorð fyrir pörun um heilsufarsskoðun.
Samkvæmt reglugerð um skráningu í ættbók, nánar tiltekið kafla VI. sem hefur að geyma
reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr segir um tegundina amerískur cocker spaniel að
augnvottorð megi ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.
Í málinu liggur fyrir að þegar pörunin átti sér stað hafi hvorki tíkin né rakkinn verið með gilt
augnvottorð. Tíkin hafði verið augnskoðuð 11. október 2008 og voru því aðeins átta dagar
liðnir frá því að vottorðið var orðið of gamalt. Þá fór tíkin í augnskoðun 28. nóvember en það
var sú augnskoðun sem boðið var uppá. Hundurinn hafði farið í augnskoðun 11. apríl 2008 og
var vottorð hans því rúmlega 18 mánaða gamalt þegar pörun fór fram. Það er óumdeilt í

málinu að ekki lágu fyrir tilskilin heilsufarsvottorð við pörun og samkvæmt reglum sérdeilda
er ljóst að við pörun hunda af hundakyninu american cocker spaniel skal skila inn
augnvottorði og telst það til þeirra vottorða sem áskilin eru um heilsufarsskoðun
hundakynsins. Varnir kærðu um að augnskoðanir séu of sjaldan í boði eru haldslausar enda er
boðið uppá augnskoðanir að minnsta kosti tvisvar á ári. Þá er reglan fortakslaus. Hafa kærðu
Y/YY því gerst brotlegar við grundvallarreglur fyrir félagsmenn og reglur sérdeilda varðanda
tegundina um augnskoðun.
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög vegna brotsins. Ekki er hægt að líta framhjá
því að einungis átta dagar voru liðnir frá því að vottorð tíkarinnar varð of gamalt. Þá var um
það rætt á sáttafundi milli aðila að kærða Y/YY hefði hugsað sér að nýta sér augnskoðun um
haustið en það hefði jafnan verið á svipuðum tíma ár hvert en aðilar voru sammála um að
augnskoðun þetta haustið hefði dregist. Má fallast á að hér er um talsverðar málsbætur sem
taka ber tillit til við ákvörðun hæfilegra viðurlaga. Siðanefnd telur að eins og hér standi á dugi
að finna að því við kærðu Y að gæta ekki að því við pörun að vottorðið væri gilt. Verður hún
ekki áminnt að þessu sinni. Varðandi kærðu YY þá játaði hún brot sitt skýlaust og hún mætti á
fund siðanefndar og skýrði þar mál sitt. Kærða YY hefur borið því við að augnskoðanir séu
ekki nægilega tíðar á vegum félagsins. Ekki er unnt að líta til þess enda afsakar það ekki
pörun án tilskilinna heilsufarsvottorða.
IV.
Niðurstaða
Kærðu Y/YY teljast hafa gerst brotlegar við grein 2.6 í grundvallarreglum HRFÍ, og samkv.
reglugerð um skráningu í ættbók, nánar tiltekið kafla VI.
Kærða YY er áminnt.
f.h. siðanefndar
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