Mál nr 54/2010
Ár 2011, þriðjudaginn 4. janúar var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 54/2010
X
gegn
Y
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður:

I
Málsmeðferð siðanefndar.
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 26. október 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar
vegna þess að kærði Y hafi gerst brotlegur við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því að
para tíkina XX við rakkann YY án þess að tíkin hefði gilt augnvottorð eða gildar
mjaðmamyndir. Kæran var send kærða Y til umsagnar með bréfi dagsettu 1. desember 2010
og honum gefinn andmælafrestur til 26. nóvember. Engin andmæli bárust innan tilskilins
frests og var kærða Y send ítrekun með viðbótarfresti til 8. desember sem ekki var svarað.
Var boðað til sáttafundar með málsaðilum hinn 4. janúar 2011. Boðun fór fram með
ábyrgðarpósti og siðanefnd hefur staðfestingu þess efnis undir höndum að kærði Y hafi
móttekið fundarboðið. Þrátt fyrir ítrekaðar bréfasendingar með áskoranir um andmæli og
mætingu á sáttafund hefur kærði Y ekki svarað neinu. Siðanefnd telur sýnt að ekki sé hægt að
sætta málið auk þess sem kærði Y hyggist ekki senda inn sín sjónarmið. Er málið því tekið til
úrskurðar á grundvelli þeirra gagna sem liggja fyrir.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni.
Hinn 8. maí 2010 var tíkin XX pöruð við rakkann YY. Tíkin er í eigu kærða Y. Hundarnir eru
af hundakyninu Siberian Husky. Við pörunina var tíkin ekki talin vera með gilt augnvottorð
né gildar mjaðmamyndir. Kærandi X telur að með pöruninni hafi kærði Y brotið gegn
grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ. Kærði Y nýtti sér ekki andmælarétt sinn né boð
um sáttafund.
III.
Forsendur.
Samkvæmt grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ sem notar hund sinn til
ræktunar að vera trúr ræltunarstefnu 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 Siberian Husky:
„Augnvottorð: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Augnvottorð má ekki vera
eldra en 12 mánaða við pörun undaneldishunda. Greinist hundur með staðfesta arfgenga
starblindu (cataract) skal hann skráður í ræktunarbann.
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun. (Gildir
frá 01.03.2009).”
Við skoðun siðanefndar á málinu kom í ljós að tíkin var með gilt augnvottorð er pörun fór
fram hinn 8. maí 2010 og er því ekki um brot að ræða vegna vöntunar á augnvottorði og hefur
kærandi X afturkallað kæruna að því leyti.
Í málinu liggur hins vegar ljóst fyrir að gildar mjaðmamyndir voru ekki til staðar er pörun fór
fram en samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að við pörun hunda af tegundinni Siberian Husky

skal niðurstaða mjaðmamynda vera kunn. Eru slíkar myndir áskildar sem sönnun fyrir
heilbrigði tegundarinnar.
Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög við brotinu. Kærði Y hefur ekki nýtt sér
andmælarétt sinn né virt boðun á sáttafund og hefur því ekki komið sínum sjónarmiðum á
framfæri við nefndina.
IV.
Niðurstaða.
Kærði Y telst hafa gerst brotlegur við grundvallarreglur fyrir félagsmenn HRFÍ.
Kærði Y er áminntur.
f.h. siðanefndar
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