Mál nr. 48/2010
Ár 2011, þriðjudaginn 17. janúar var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 48/2010
X
gegn
Y
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður:
I.
Málsmeðferð siðanefndar
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 5. október 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar
vegna þess að kærða Y hefði gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því að
para tík í hennar eigu án þess að hún hefði gilt augnvottorð. Kæran var send kærðu Y til
umsagnar 29. október og henni gefinn frestur til að andmæla til 26. nóvember. Kærða Y
svaraði ekki þrátt fyrir ítrekaðan frest til 15. desember. Var boðað til sáttafundar þann 17.
janúar 2011 og mættu aðilar og reifuðu 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 dagsettu. 28. september 2010 var Cavalier King Charles
Spaniel tíkin XX pöruð við hundinn YY án þess að tíkin hefði gilt augnvottorð. Kærandi X
telur að með pöruninni hafi kærða Y sem eigandi beggja hundanna brotið gegn
grundvallarreglum fyrir félagsmenn. Með kærunni barst einnig afrit af rafpósti kærðu Y til
starfsmanns skrifstofu HRFÍ þar sem hún er að svara því til hvort til sé augnvottorð á tíkina. Í
svari sínu greinir kærða Y frá því að pörunin hefði orðið fyrir mistök og þar sem ekki hefði
verið ætlunin að para tíkina hefði hún farið með hana í augnskoðun eins fljótt og hægt var
eftir að pörunin ætti sér stað með það fyrir augun að láta skola úr tíkinni ef hún myndi ekki
standast augnskoðun. Fyrirliggjandi augnvottorð er samkvæmt pörunarvottorði dagsett 5. júní
2010.
III.
Forsendur
Samkvæmt grein 2.6 í grundvallarreglum félagsins 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 og í reglugerð um skráningu í
ættbók, reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr segir um hundakynið Cavalier king charles
spaniel:
„Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 25 mánaða við pörun. (Gildir frá
01.07.2009)“
Í málinu er óumdeilt að ekki lá fyrir gilt augnvottorð þegar pörun fór fram þann 31. maí 2010
en tíkin var augnskoðuð 5. júní 2010. Ekki er vitað til þess að tíkin hefði áður staðist
augnskoðun. Samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að við pörun hunda af tegundinni Cavalier
king charles skal augnskoðun hafa farið fram og vottorð má ekki vera eldra en 25 mánaða við
pörun. Augnvottorð er því eitt þeirra vottorða sem áskilin eru um heilsufarsskoðun
hundategundarinnar. Hefur kærða því gerst brotleg við grein 2.6 í grundvallarreglum
félagsins.
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Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög við brotinu. Kærða Y gekkst greiðlega við
brotinu og hefur ekki svo vitað sé gerst brotleg. Þá fór hún strax og kostur gafst í augnskoðun
sem tíkin stóðst. Siðanefnd telur það þó ekki breyta brotinu að hundurinn hafi staðist
augnskoðun eftirá. Reglan hljóðar á um að vottorð liggi fyrir við pörun þannig að tryggt sé að
hundurinn beri ekki með sér arfgengan augnsjúkdóm.

IV.

Niðurstaða

Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 2.6 í grundvallarreglum HRFÍ
Kærða Y er áminnt.
f.h. siðanefndar
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