
Mál nr. 40/2010 
Ár 2010, þriðjudaginn 7. desember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík.  Fyrir var tekið mál nr. 40/2010 
 
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 kærðu Y og YY hafi gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með 
því að para retriever tíkina Z við hundinn ZZ án þess að þau hefðu gild augnvottorð. Þá hafi 
ekki legið fyrir niðurstaða úr hné eða olnboga prófun við pörun á hundunum. Þessu til 
viðbótar hafi tíkin ekki náð tilskildum lágmarksaldri við pörun. Kærða Y er eigandi tíkarinnar 
en kærði YY er eigandi rakkans.  Kæran var send kærðu Y/YY til umsagnar með bréfi 
dagsettu 3. september og þeim gefinn fjögurra vikna svarfrestur til andmæla eða til 1. október.  
Kærða Y svaraði með bréfi dags. 28. september 2010.  Engin andmæli bárust innan frestsins 
frá kærða YY og var honum því send ítrekun og veittur frestur til andmæla til 14. október. 
Engin svör bárust en YY staðfesti síðar að Y hefði svarað í þágu þeirra beggja. Andsvar 
kærðu Y voru send kæranda X til umsagnar  sem svaraði ekki efnislega en bað um að haldið 
yrði áfram með málið. Í framhaldi af því voru málsaðilar boðaðir á sáttafund sem haldinn var 
7. desember. Að ósk kærðu Y var haldinn símafundur. Báðir aðilar kynntu sín sjónarmið fyrir 
nefndinni. Sættir tókust ekki og þar sem siðanefnd taldi að öll gögn um málið lægju fyrir svo 
og þau sjónarmið sem máli skiptu komin fram, þá var ákveðið að taka málið til úrskurðar. 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni 
Hinn 18. ágúst 2009 var retriever tíkin Z pöruð við retriever hundinn ZZ. Við pörunina voru 
hvorki hundurinn né tíkin með gild augnvottorð, né lá fyrir niðurstaða úr hné eða olnboga 
prófun auk þess sem tíkin hafði ekki náð tilskildum lágmarksaldri.  Kærandi X telur að með 
pöruninni hafi kærða brotið gegn grundvallarreglum fyrir félagsmenn. Kærða Y svaraði því til 
að pörunin hefði ekki verið fyrirfram ákveðin. Um hefði verið að ræða slysagot og um leið og 
pörun hefði átt sér stað hefðu kærðu hringt á skrifstofu HRFÍ og fengið þar leiðbeiningar um 
þær skoðanir og heilsufarsprófanir sem þau þyrftu að undirgangast en þau hefðu farið að 
tilmælum þessum í einu og öllu.     
 

III. Forsendur 
Samkvæmt grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ skulu félagsmenn er nota 
hunda sína til ræktunar vera trúir ræktunarstefnu HRFÍ og vera vel að sér um það 
ræktunarmarkmið sem gildir fyrir viðkomandi hundakyn og í reglugerð um skráningu í ættbók 
reglum sérdeilda varðandi undaneldisdýr segir um hundakynið retriever:  
 

„Mjaðma- og olnbogamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn 
fyrir pörun. Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 18 mánaða við pörun. 
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)” 

 
Þá segir í grein 3.3 í grundvallarreglum félagsins fyrir félagsmenn að félagsmanni í HRFÍ beri 
að: 

„Para ekki tík fyrir tveggja ára aldur (taka mið af  þeim aldri er viðkomandi sérdeild 
mælir með” 

 
Í málinu er óumdeilt að ekki lágu fyrir gild augnvottorð við pörun tíkarinnar og hundsins. Þá 
lá ekki fyrir niðurstaða úr hné eða olnboga prófun við pörun. Samkvæmt reglum sérdeilda er 
ljóst að við pörun hunda af hundakyninu retriever skal skila inn augnvottorði og telst það til 
þeirra vottorða sem áskilin eru um heilsufarsskoðun hundakynsins. Eins skulu hundarnir hafa 
verið myndaðir og niðurstaða liggja fyrir við pörun. Hafa kærðu Y/YY bæði því gerst brotleg 
við grein 2.6 í grundvallarreglum HRFÍ fyrir félagsmenn. 
 
Þá liggur einnig ljóst fyrir að ekki hefur komið fram nein umsókn um undanþágu frá 
grundvallarreglum félagsins um breytingar á lágmarksaldri tíka við pörun. Gildir því tveggja 
ára lágmarksaldur tíkar um framangreinda pörun. Hefur kærða Y því gerst brotleg við grein 
3.3 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn. 
 
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög við brotunum.  Kærðu Y/YY hafa gefið þær 
skýringar að um slysagot hafi verið að ræða. Þá verður litið til þess að þau brugðust við á 
þann hátt að leita án tafar leiðbeininga skrifstofu HRFÍ um hvernig þau ættu að bregðast við 
eftir að pörun hafði átt sér stað og þau fóru í augnskoðun strax og það var hægt. Þá voru 
hundarnir báðir myndaðir 9. desember en niðurstöður bárust á fyrsta ársfjórðungi 2010. 
Siðanefnd telur það þó ekki breyta brotinu að hundarnir hafi staðist augnskoðun eftirá. Reglan 
hljóðar á um að vottorð liggi fyrir við pörun þannig að tryggt sé að hundarnir séu ekki með 
arfgengan augnsjúkdóm. Mjaðmalos er þekkt í tegundinni og myndir af olnbogum er ætlað til 
að koma í veg fyrir hnéskeljalos.  Reglunni er þannig ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif og 
brotið hefði getað haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef þau hefðu ekki staðist 
augnskoðun ellegar niðurstöður myndatöku ekki ásættanlegar til undaneldis.  Reglur um 
lágmarksaldur tíka við pörun eru settar með dýraverndunarsjónarmið að leiðarljósi.  Kærða Y 
paraði tíkina er hún var tæplega 17 mánaða og telur siðanefnd það vera alvarlegt.  Á það ber 
hins vegar að líta að kærðu hafa ekki áður svo vitað sé gerst brotleg við reglur félagsins. 
 

IV. Niðurstaða 
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 2.6 og grein 3.3 í grundvallarreglum fyrir 
félagsmenn í HRFÍ. 
 
Kærði YY telst hafa gerst brotlegur við grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í 
HRFÍ. 
Kærðu eru áminnt. 
 
f.h. siðanefndar 
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Kristín Sveinbjarnardóttir 


