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Ár 2010, þriðjudaginn 9. nóvember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík. 
 
Fyrir var tekið mál nr. 3/2010 
 
X 
 
gegn 
 
Y 
 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar 
 

Í erindi kæranda sem barst siðanefnd 1. mars 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar vegna 
þess að kærðu hafi gerst brotleg við grundvallarreglur félagsins með því að para tíkina Z við 
hundinn ZZ án þess að tíkin í eigu kærðu hefði gilt augnvottorð og hefði átt að vera í 
ræktunarbanni þar sem hún hafði greinst með augnsjúkdóminn PRA Hundurinn í eigu kærða 
er PRA beri og var því óheimilt að para hundinn við sýkta tík.  Hvolparnir eru fæddir í janúar 
2009.  Kæran var send kærðu til umsagnar með bréfi dagsettu 5. mars og henni gefinn frestur 
til að andmæla til 6.  apríl.  Svarbréf barst samdægurs og var sent til kæranda 3. maí og gefinn 
frestur til að andmæla til 17. maí en kærandi sá ekki tilefni til að svara efnislega og óskaði 
eftir að málið yrði unnið áfram. Í framhaldi boðaði siðanefnd til sáttafundar þann 7. júni.  
Eigandi hundsins og eiginmaður C er félagi í HRFÍ mætti á sáttarfundinn og tilkynnti að C 
kæmi ekki á fundinn þar sem hún hefði sagt sig úr félaginu með símhringingu 22. júlí 2009.  
CC tilkynnti að hann talaði máli þeirra beggja. 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 

 
Í byrjun maí 2008 var greidd út afnotamissistrygging fyrir labrador retriever tíkina Z enda 
framvísaði eigandinn vottorði frá Optigen, þar sem staðfest var að tíkin hafði greinst með 
augnsjúkdóminn PRA.  Í ljósi reglna sem gilda hjá retrieverdeild átti tíkin að fara í 
ræktunarbann og voru það forsendur fyrir greiðslu tryggingabóta.  Samkvæmt upplýsingum 
frá VÍS var tölvupóstur sendur til HRFÍ þar sem fram kom að greiddar hefðu verið 
afnotamissisbætur vegna PRA hjá tíkinni. Þessi tölvupóstur barst ekki til HRFÍ.  Vottorð 
Optigen var gefið út 21. apríl 2008.  Þrisvar sinnum, þ.e. 1.mars, 18.apríl, 2 maí 2009 birtust 
auglýsingar á vefnum mbl.is þar sem auglýstir voru 10 hvolpar til sölu undan þessari tík. 
Hvolparnir eru sagðir gotnir í janúar 2009, tæpum 8 mánuðum eftir að afnotamissisbætur voru 
greiddar út. Við athugun í gagnagrunni retrieverdeildar kom hinsvegar í ljós að að þar eru 
hvorki skráðar upplýsingar um niðurstöðu Optigen og heldur ekki þá hvolpa sem tíkin gaut í 
janúar 2009.  Í auglýsingu á vefsíðu morgunblaðsins, http://www.mbl.is, kemur fram að pabbi 
hvolpana sé ZZ sem skv. upplýsingum úr gagnagrunni retrieverdeildar, er PRA-beri. Óheimilt 
er að para saman hund og tík sem greinst hafa sem PRA-berar.  
    



Niðurstöður Optigen höfðu ekki borist til skrifstofu á HRFÍ. Eigandi hunda fær svar úr 
prófinu sent til sín og þarf að koma því sjálfur til HRFÍ. Í þessu tilfelli hafði eigandinn ekki  
sent svar við prófinu til HRFÍ og þar afleiðandi komust upplýsingar um tíkina ekki í 
gagnagrunn retrieverdeildar. 
 
Í andsvörum kærðu bar hún því við að hún hefði haldið að niðurstöður frá Optigen færu 
sjálfkrafa til HRFÍ. Sér til stuðnings benda kærðu einnig á að tölvupóstur frá VÍS hefði 
misfarist og aldrei hefði staðið til að halda því leyndu að tíkin væri sýkt af PRA. Það stóð til 
að gelda tíkina eftir að niðurstöður bárust.  Tíkin hafi á þeim tíma verið hvolpafull og of seint 
að gera ráðstafanir. Aldrei hafi staðið til að ættbókafæra hvolpana þar sem ég gerði mér grein 
fyrir því að ræktunarskilmálum retrieverdeildar HRFÍ væri ekki fullnægt enda aldrei ætlunin 
að rækta undan tíkinni.  
 

III. Forsendur 
 
Fram er komið að kærða sagði sig úr félaginu símleiðis 22. júlí 2009. Óumdeilt er að kærða 
var félagsmaður þá er hin meintu brot áttu sér stað. Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. laga félagsins 
getur siðanefnd úrskurðað um brot fyrrverandi félagsmanns, hafi brotin átt sér stað í félagstíð 
hans. Verður málið því tekið til úrskurðar þrátt fyrir úrsögn kærðu úr félaginu. Kærði er 
félagsmaður í HRFÍ. 
 
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 2.3. í grundvallarreglum fyrir félagsmenn að nota aðeins til 
ræktunar hunda, sem eru bæði líkamlega og andlega heilbrigðir. Eins ber ræktanda 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 ennfremur um tegundina: 
 
Sérreglur um Retrieverhunda 
Eftirtaldar tegundir: Labrador retriever, Chesapeake Bay retriever, Nova Scotia Duck Tolling 
retirever (gildir frá 01.01.2007) og Golden retriver (gildir frá 01.06.2008) verða að hafa 
undirgengist DNA próf gagnvart PRA til að hvolpar fáist skráðir í ættbók HRFÍ. 
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). 
 
Kærða hefur samkvæmt framansögðu gerst brotleg við grein 2.3., 2.6 sem og framangreinda 
reglu í reglugerð um skráningu í ættbók enda paraði hún tíkina þrátt fyrir að tíkin hefði greinst 
með PRA. Kærði telst brotlegur gegn reglugerð um skráningu í ættbók enda var hundur hans 
PRA beri og honum því óheimilt að para hundinn við PRA sýkta tík. 
 
Samkvæmt ákvæði 3.7. ber ræktanda að ættbókarfæra alla hvolpa úr goti samtímis hjá HRFÍ áður 
en þeir eru afhentir nýjum eiganda. Félagsmanni í Hundaræktarfélagi Íslands ber ennfremur 
samkvæmt ákvæði 4.2 að: 
 

,,Afhenda ættbók með hundi eða staðfestingu um að búið sé að senda inn beiðni um 
ættbókarskráningu. Skal ættbókin þá afhendast kaupanda um leið og hún kemur frá 



HRFÍ.“ 
 
Kærðu bar samkvæmt framansögðu að óska eftir skráningu í ættbók hjá HRFÍ. Sú skylda er 
ótvíræð og óháð því hvort kærðu áttu rétt á að fá útgefna ættbók. Samkvæmt upplýsingum 
kæranda hefði HRFÍ gefið út bækur með athugasemd um ræktunarbann viðkomandi hvolpa. 
Kærðu hafa viðurkennt að hafa gerst brotleg með því að selja hvolpa án ættbókar.  
 
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög vegna brotanna.  Kærðu hafa játað brot sín 
skýlaust. Um er að ræða fyrsta brot sem þau upplýsa ennfremur að hafi orðið fyrir slysni. 
Þegar það hafi komið í ljós hafi verið orðið of seint að bregðast við. Hins vegar er PRA 
alvarlegur augnsjúkdómur. Tíkin var sýkt og hundurinn beri. Þetta vissu kærðu og bar þeim 
skylda til að gæta sérstaklega að sér í ljósi þess.  
 
Kærða telst hafa gerst brotleg við grein 2.3, 2.6, 3.7, 4.2 og 4.4 í Grundvallarreglum HRFÍ og 
reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ. 
 
Kærði telst hafa gerst brotlegur við grein 3.7 og 4.2 í Grundvallarreglum HRFÍ og reglugerð 
um skráningu í ættbók HRFÍ. 
 
 

IV. Niðurstaða 
 
Kærða er áminnt. 
Kærði er áminntur. 
 
 
     f.h. siðanefndar 
 
     ______________________ 
     Herdís Hallmarsdóttir 
 
     ______________________ 
     Hilmar Sigurgíslason 
 
     ______________________ 
     Kristín Sveinbjarnardóttir 


