Mál nr. 59/2010
Ár 2011, þriðjudaginn 1. febrúar, var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 59/2010
X
gegn
Y
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður.
I.
Málsmeðferð siðanefndar.
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 14. desember 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar
vegna þess að kærða Y hafi gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn HRFÍ með
því að para tíkina XX við rakkann YY án þess að tíkin eða rakkinn hefðu gild augnvottorð.
Kæran var send kærðu Y til umsagnar með bréfi dagsettu 16. desember 2010 og henni gefinn
andmælafrestur til 13. janúar 2011. Hinn 17. janúar móttók siðanefnd svarbréf kærðu Y og
var afrit þess sent kæranda X til umsagnar. Kærandi X svaraði ekki efnislega en fór fram á að
siðanefnd ynni málið áfram. Var boðaður sáttafundur með málsaðilum þann 1. febrúar 2011.
Þar sem kærða Y býr utan höfðuborgarsvæðisins var henni boðið uppá að fundað yrði gegnum
fjarfundabúnað og þáði hún að hringja inná fundinn. Á fundinum reifuðu aðilar sjónarmið
sín. Ekki náðust sættir og þar sem siðanefnd taldi að öll gögn og sjónarmið er máli kynnu að
skipta væru komin fram ákvað hún að taka málið til úrskurðar.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni.
Samkvæmt innsendu pörunarvottorði var tíkin XX pöruð við rakkann YY hinn 16. júlí 2010.
Hundarnir eru af hundakyninu íslenskur fjárhundur og báðir í eigu kærðu Y. Við pörunina
var hvorugur hundanna með gilt augnvottorð. Kærandi X telur að með pöruninni hafi kærða
Y brotið gegn grundvallarreglum fyrir félagsmenn HRFÍ. Kærða Y svaraði því til í bréfi sínu
að pörunin hefði ekki verið áætluð og þetta hefði verið slys. Kærða Y kvaðst vera andvíg því
að sprauta tíkur í þeim tilgangi að framkalla fósturlát. Þess utan þrátt fyrir að um væri að ræða
slysapörun voru hundurinn og tíkin af sama kyni. Ákvað hún því að láta á það reyna hvort
tíkin yrði hvolpafull sem hún varð. Hún kvað það ekki vera ásetning sinn að brjóta reglur sem
HRFÍ setur og sem félagsmaður mun hún hér eftirleiðis reyna að fylgja þeim eftir.
III.
Forsendur.
Samkvæmt grundvallarreglum fyrir félagsmenn 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. Í reglugerð um skráningu í ættbók, reglur sérdeilda
varðandi undaneldisdýr segir um íslenskan fjárhund:
„Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun til þriggja ára aldurs
undaneldishunda. Eftir þriggja ára aldur má augnvottorð ekki vera eldra en 26 mánaða
við pörun. (Gildir frá 01.06.2007). Greinist hundur með staðfesta arfgenga starblindu
(katarakt) mun hann verða skráður í ræktunarbann (sbr. beiðni frá DÍF 30.09.2004).”
Óumdeilt er að á þeim tíma sem pörun átti sér stað þann 16. júlí 2010 var hvorugur hundanna
með gilt augnvottorð. Samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að við pörun hunda af kyninu
íslenskur fjárhundur skal augnskoðun hafa farið fram og vottorð tíkarinnar sem var sex ára
mátti ekki vera eldra en 26 mánaða við pörun og ekki vera eldra en 12 mánaða hjá rakkanum
sem var rúmlega eins árs. Augnvottorð er því eitt þeirra vottorða sem áskilin eru um

heilsufarsskoðun hundakynsins. Hefur kærða því gerst brotleg við grein 2.6
grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ.

í

Kemur þá til skoðunar hver séu hæfileg viðurlög við brotinu. Kærða Y hefur gefið þá
skýringu að um slysagot hafi verið að ræða en á það ber að líta að það er alfarið á ábyrgð
eigenda að hundar parist ekki fyrir slysni. Kærða Y hefur þó það sér til málsbóta að hún hafði
strax samband við skrifstofu HRFÍ og leitaði leiðbeininga og hún fór strax og því var
viðkomið með hundana í augnskoðun, sem þeir stóðust báðir. Siðanefnd telur það þó ekki
breyta brotinu þó 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.
IV.
Niðurstaða
Kærða Y telst hafa gerst brotleg við grein 2.6 í grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFí
Kærða Y er áminnt.
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