Mál nr. 9/2010

Ár 2010, þriðjudaginn 28. september var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15,
Reykjavík.
Fyrir var tekið mál nr. 9/2010
X
gegn
Y
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður:
I.
Málsmeðferð siðanefndar
Í erindi kæranda sem barst siðanefnd 1. mars 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar vegna
þess að kærði hefði gerst brotlegur við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því para
hundinn XX í hans eigu við tíkina YY í eigu Z án þess að hundurinn hefði gilt hjartavottorð.
Kæran var send kærða til umsagnar með bréfi dags. 5. mars og honum gefinn frestur til að
andmæla til 6. apríl. Svar barst frá kærða 6.apríl og var afrit af því sent kæranda með bréfi
dagsettu 3. maí. Kærandi svaraði ekki efnislega en óskaði eftir því að haldið yrði áfram með
málið. Í sama bréfi var boðaður sáttafundur í málinu hinn 17. maí. Kærði boðaði forföll og
var nýr sáttafundur boðaður 14. júní en kærði mætti ekki. Þá var enn boðað til sáttafundar
hinn 12. október, með bréfi dagsettu 30. september sendu í ábyrgðarpósti. Kærði mætti ekki
og var málið tekið til úrskurðar.
II.
Helstu málsatvik og ágreiningsefni
Samkvæmt innsendu pörunarvottorði dags. 20.ágúst 2009 var hundurinn XX paraður við
tíkina YY án þess að hundurinn hefði gilt hjartavottorð. Um er að ræða hund af tegundinni
cavalier king charles spaniel. Kærandi telur að með pöruninni hafi kærði brotið gegn
grundvallarreglum fyrir félagsmenn. Kærði svaraði kærunni með bréfi dags. 6.apríl þar sem
hann viðurkennir mistök sín og biðst afsökunar. Hann útskýrir jafnframt að hann hefði talið að
hjartavottorð gilti í 1 ár og hefði þess vegna verið í góðri trú um að allt væri í lagi, enda hefði
þessi pörun verið löngu ákveðin. Eftir að upp komst um mistökin hefði hann strax og hægt var
farið með hundinn í hjartaskoðun.
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:
„Hjartavottorð: Vottorð undaneldishunda má ekki vera eldra en 6 mánaða við pörun og
skulu þeir vera án murrs þar til 6 ára aldri er náð (gildir fyrir paranir frá og með 1. júlí
2009) Vottorð eftir að 5 ára aldri undaneldishunda er náð gildir í 1 ár. Vottorð eftir 7 ára
aldur undaneldishunda gildir ævilangt. (Gildir frá 01.01.2008). Hjartavottorð þarf að
fylgja ættbókarskráningu og niðurstaða kunn fyrir pörun”.

Í málinu er óumdeilt að ekki lá fyrir gilt hjartavottorð þegar pörun fór fram. Samkvæmt
reglum sérdeilda er ljóst að við pörun hunda af tegundinni cavalier king charles spaniel skal
skila inn hjartavottorði og telst það til þeirra vottorða sem áskilin eru um heilsufarsskoðun
hundategundarinnar. Hefur kærði því gerst brotlegur við grein 2.6 í grundvallarreglum
félagsins.
Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög við brotinu. Kærði sinnti ekki boðun
sáttafundar í þrígang en svaraði skriflega og benti á að um mistök hefði verið að ræða og
þegar mistökin urðu honum kunn hefði hann farið með hundinn og látið hjartaskoða hann.
Siðanefnd telur það ekki breyta brotinu þótt hundurinn hefði staðist hjartaskoðun eftirá.
Reglan hljóðar á um að vottorð liggi fyrir við pörun þannig að tryggt sé að hundurinn sé ekki
með arfgengan hjartagalla. Henni er ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif.

IV.

Niðurstaða

Kærði telst hafa gerst brotlegur við grein 2.6 í grundvallarreglum HRFÍ
Kærði er áminntur
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