Mál nr. 38/2010
Ár 2010, þriðjudaginn 7 desember var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 38/2010
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I.
Málsmeðferð siðanefnda
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 31. ágúst 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar
vegna þess að kærði Y hefði gerst brotlegur við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því
að para labrador retriever tík án þess að hún hefði gilt augnvottorð né gilt hné og
olnbogavottorð við pörun. Kæran var send kærða Y til umsagnar með bréfi dags. 3.
september 2010 og honum gefinn frestur til að andmæla til 1. október. Þar sem kærði Y sendi
ekki andmæli innan frestsins voru þau ítrekuð og kærða Y að nýju veittur frestur í viku. Kærði
Y svaraði með bréfi dagsettu 13. október og var það sent til umsagnar kæranda X sem svaraði
ekki efnislega en óskaði eftir því að haldið yrði áfram með málið. Var boðaður sáttafundur í
málinu 23. nóvember. Kærði Y óskaði eftir símafundi þar sem hann býr langt frá skrifstofu
HRFÍ. Á þeim fundi reifuðu málsaðilar sjónarmið sín. Ekki tókust sættir með aðilum. Þar
sem siðanefnd taldi að öll gögn og sjónarmið er máli kunnu að skipta komin fram tók
siðanefnd málið til úrskurðar.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni
Samkvæmt innsendu pörunarvottorði sem undirritað var af hálfu kærða 3. apríl 2010 var
labrator retriever rakkinn Z paraður við labrador retriever tíkina ZZ án þess að tíkin hefði gilt
augnvottorð né gilt hné og olnbogavottorð við pörun. Kærandi X telur að með pöruninni hafi
kærði Y brotið gegn grundvallarreglum fyrir félagsmenn. Kærði Y svaraði kærunni með bréfi
dagsettu 13. október þar sem hann viðurkennir að tíkin hafi hvorki verið augnskoðuð né hné
og olnboga mynduð fyrir pörun og tók hann fram að hann ætti sér engar málsbætur. Hann
upplýsti og skýrði mistök sín þannig að um væri að ræða fyrsta got á hans vegum og
viðurkenndi að hann hefði átt að afla sér frekari upplýsinga. Ennfremur upplýsti kærði að tíkin
hefði síðar staðist heilsufarsskoðun.
III.
Forsendur
Samkvæmt grein 2.6 í grundvallarreglum 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. Í reglugerð um skráningu í ættbók,
reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr segir um hundakynið retriever:
,,Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 18 mánaða við pörun. (Gildir frá 1. nóvember
1999).
Mjaðma- og olnbogamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
(Gildir frá 1. nóvember 1999).
Greinist hundur með mjaðma- og/eða olnbogalos D eða E verða afkvæmi hans ekki skráð í
ættbók.
Afkvæmi hunda sem báðir eru með C olnboga eða C mjaðmir fást ekki skráð í ættbók (Gildir
frá 1. júní 2010).
Labrador retriever:(gildir frá 01.01.2007) verða að hafa undirgengist DNA próf gagnvart
PRA til að hvolpar fáist skráðir í ættbók HRFÍ.
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Óheimilt er að para saman hunda sem greinst hafa sem PRA berar. Heimilt er þó að para hund
sem hefur greinst sem PRA beri svo framanlega að hinn hundurinn sé PRA hreinn (Normal
clear N/C, Normal clear by parentage N/C/P).“
Í málinu er óumdeilt að ekki lá fyrir gilt augnvottorð né hné og olnbogavottorð þegar pörun
fór fram þann 3. aprí 2010. Samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að við pörun hunda af
tegundinni labrador retriever skal augnvottorð ekki vera eldra en 18 mánaða og skulu
undaneldisdýr mynduð á hné og olnboga fyrir pörun. Hefur kærði því gerst brotlegur við grein
2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn.
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög við brotinu. Kærði Y játaði brot sitt
skýlaust. Þá hefur kærði Y ekki áður gerst brotlegur. Ekki er hægt að líta til þess að tíkin hafi
síðar staðist heilsufarsskoðun enda er við það miðað að öll tilskilin vottorð liggi fyrir áður en
parað er. Er það vegna þess að reglum er ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif og koma í veg
fyrir pörun sýktra hunda eða hunda sem eru berar. Þykir rétt að áminna kærða Y vegna
brotsins.
IV.

Niðurstaða

Kærði Y telst hafa gerst brotlegur við grein 2.6 í grundvallarreglum HRFÍ
Kærði er áminntur.
f.h. siðanefndar
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