
Mál 41/2010 
Ár 2010, þriðjudaginn 14. desember, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík.  Fyrir var tekið mál nr. 41/2010 
 
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 kærða Y hafi gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn HRFÍ þar 
sem reglum um hvíldartíma tíkar í hennar eigu var ekki fylgt.  Kæran var send kærðu Y til 
umsagnar með bréfi dags. 3. september og  henni gefinn frestur til andmæla til 1. október. 
Kærða Y svaraði með bréfi dags. 24. september sem sent var kæranda X til umsagnar. 
Kærandi X svaraði ekki efnislega en bað um að haldið yrði áfram með málið.  Var boðaður 
sáttafundur í málinu 14. desember þar sem málsaðilar mættu hjá nefndinni og reifuðu 
sjónarmið sín.  Kærða Y viðurkenndi brot sitt og voru aðilar ásáttir um að úrskurðað yrði í 
málinu um brot kærðu Y.  Þar sem siðanefnd taldi að öll gögn og sjónarmið er máli kunnu að 
skipta væru komin fram tók siðanefnd málið til úrskurðar. 
 

II. Helstu málsatvik og ágreiningsefni. 
Samkvæmt upplýsingum kæranda gaut Chihuahua tíkin Z fimm sinnum á tímabilinu 1. janúar 
2006 til 15. nóvember 2009 en það er oftar en heimilt er að láta eina tík gjóta auk þess sem 
hvíldartími milli hvolpaeigna hafi ekki verið virtur. Þannig gaut tíkin fyrst 1. janúar 2006 og 
eignaðist 1 hvolp. Tíkin gaut aftur rúmu ári síðar  eða 13. mars 2007 og eignaðist tvo hvolpa. 
Tíkin gaut í þriðja sinn ári síðar þann 13. mars 2008 og eignaðist þrjá hvolpa. Tíkin gaut í 
fjórða sinn tæpum tíu mánuðum síðar þann 1. janúar 2009 og eignaðist þrjá hvolpa. Tíkin gaut 
í fimmta sinn tíu og hálfum mánuði seinna þann 15. nóvember 2009 og eignaðist fjóra hvolpa.  
Kærandi X telur að um sé að ræða brot á grein 3.4  í grundvallarreglum fyrir félagsmenn sem 
tóku gildi 1. janúar 2008.  Í svarbréfi kærðu Y játaði hún fúslega að hafa gerst brotleg en bar 
því við að hún hefði staðið í þeirri trú að til að hvíla tík þyrfti að líða eitt lóðarí á milli gota og 
það hefði hún passað uppá. Þá benti kærða á að 7. gr. grunnreglna umhverfisstofnunar um 
hunda, aðbúnað, ummönnun og undaneldi virtist stangast á við reglur félagsins.  Þar sé tekið 
fram að til að tryggja að tík fái nægjanlega hvíld milli gota skuli láta líða 1-2 lóðatímabil á 
milli gota.  Fulltrúi kæranda X er sammála því að regla þessi gengur skemur en HRFÍ ætlast 
til þess að félagsmenn hafi í heiðri grundvallarreglur fyrir félagsmenn.   
 
 III. Forsendur. 
Samkvæmt grundvallarreglum fyrir félagsmenn skal ræktandi hafa í heiðri góða 
hundaræktarsiði í ræktunarstarfi sínu. Samkvæmt grein 3.4 í grundvallarreglum fyrir 
félagsmenn ber ræktanda að: 
 

„ Láta ekki tík eiga fleiri en fimm got.  Ef tík eignast tvö got innan 12 mánaða tímabils 
þarf að hvíla tíkina í a.m.k. 12 mánuði fyrir næsta got.“ 

 
Ljóst er að þegar tíkin gaut í fjórða sinn þá var hvíldartími ekki virtur en tíu mánuðir liðu frá 
næsta goti á undan en tíkin hafði þá á tólf mánaða tímabili eignast tvö got. Voru báðir 
málsaðilar sammála um að þar hefði brot átt sér stað.  
 



Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög við brotinu. Kærða Y játaði brot sitt 
skýlaust. Hún viðurkenndi strax að mistök hefðu átt sér stað en það hefði verið vegna þess að 
hún var í rangri trú að hvíla þyrfti tík eitt lóðarí milli gota sem hún hefði gert. Lóðatímabil 
tíkarinnar væri 5-6 mánuðir sem væri ástæða þess að ekki náði að líða fullir tólf mánuðir milli 
gota. Þá benti kærða Y á leiðbeinandi grunnreglur umhverfisstofnunar um hunda. Er ekki unnt 
að fallast á það að sú regla víki úr vegi grundvallarreglum fyrir félagsmenn enda er ekkert því 
til fyrirstöðu að HRFÍ setji sér strangari reglur til að tryggja hvíld tíkarinnar og félagsmenn 
HRFÍ hafa með aðild að félaginu undirgengist að hafa þær reglur í heiðri við ræktun sína. Þá 
er í leiðbeinandi reglum umhverfisstofnunar getið að til að tryggja hvíld þurfi að líða 1-2 
lóðatímabil. Enda þótt orðalagið sé annað eru reglurnar síður en svo ósamrýmanlegar enda ef 
tvö lóðartímabil hefðu liðið á milli hefði hvíldartíminn sannanlega verið virtur. Þá er ekki 
hægt að horfa fram hjá því að um er að ræða brot gegn grundvallarreglum fyrir félagsmenn.  
 

III. Niðurstaða. 
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 3.4. í grundvallarreglum fyrir félagsmenn HRFÍ 
 
Kærða Y er áminnt. 
 
f.h. siðanefndar 
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