
Mál nr. 25/2010 
 
Ár 2010, þriðjudaginn 16. nóvember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík.  Fyrir var tekið mál nr. 25/2010 
 
X 
gegn 
 
Y og YY 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar 
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 3. maí 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 Rauðsmára ZZ án þess að tíkin og hundurinn hefðu gild 
augnvottorð.  Pörunin átti sér stað 10.-12. september 2009. Kæran var send kærðu Y/YY til 
umsagnar með bréfi dagsettu 3. maí og þeim gefinn frestur til að andmæla til 31. maí.  
Svarbréf barst ekki og var send ítrekun til kærðu dags. 8. júní. Svar dags. 13. júní barst og var 
sent til kæranda X með bréfi dags. 24. ágúst. Kærandi X sá ekki tilefni til að svara efnislega 
og óskaði eftir að málið yrði unnið áfram. Í framhaldinu boðaði siðanefnd til sáttafundar þann 
19. október. Kærðu Y/YY mættu ekki en tjáðu sig um það í tölvupósti til siðanefndar að þær 
ættu ekki heimangengt. Ekki vildu þær þiggja boð um símafund og varð að skilja svör þeirra 
þannig að þær myndi ekki mæta til fundar hjá nefndinni. Siðanefnd taldi því að fullreynt væri 
að ná sáttum í málinu og þar sem nefndin 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 10.-12. september 2009 var tíkin Z  pöruð við hundinn ZZ. Um er að ræða hunda af 
tegundinni ameríkan cocker spaniel.  Kærandi 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 14. janúar 2010 þar sem fram kemur að tíkin og 
hundurinn hefðu verið augnskoðuð 27. nóvember 2009. Í andsvörum kærðu Y/YY bera þær 
því við að aðeins séu tvær augnskoðanir á ári og takmarkaður fjöldi geti skráð sig. Eigandi 
tíkarinnar hafði því samband við skrifstofu HRFÍ og leitaði eftir ráðleggingum vegna 
augnskoðunar á tíkinni og rakkanum. Taldi sá starfsmaður að það væri í lagi að augnskoða 
þau eftir pörun þar sem svo skammur tími væri til stefnu. Kærandi X gerði ekki athugasemdir 
við andsvör kærðu og hefur þeim ásökunum ekki verið svarað. 
 

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. Þau höfðu aldrei verið augnskoðuð áður. 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 Y/YY um 
rangar ráðleggingar starfsmanns skrifstofu breyta engu þar um.  Hafa kærðu því gerst 
brotlegar við grundvallarreglur fyrir félagsmenn og reglur sérdeilda varðanda tegundina um 
augnskoðun.  
 
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög vegna brotsins. Kærðu Y/YY bentu á að haft 
hefði verið samband við skrifstofu HRFÍ um ráðleggingar og samkvæmt tilsvörum þaðan þá 
hefðu þær verið í góðri trú um að í lagi væri að para hundana. Þessu hefur í sjálfu sér ekki 
verið andmælt en kærðu sjálfar hafa heldur ekki kosið að skýra þessar fullyrðingar nánar. 
Þannig er ekki getið nafn þess starfsmanns sem um ræðir og þar sem kærðu Y/YY hafa neitað 
að mæta á fund nefndarinnar er ekki unnt að líta til þessa við ákvörðun beitingar viðurlaga.  
 

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 Y er áminnt. 
Kærða YY er áminnt. 
 
Sign: 
f.h. siðanefndar 
Herdís Hallmarsdóttir 
Hilmar Sigurgíslason 
Kristín Sveinbjarnardóttir 


