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Ár 2011, þriðjudaginn 4. janúar var haldinn fundur í siðanefnd HRFÍ að Síðumúla 15, 
Reykjavík. Fyrir var tekið mál nr. 28/2010 
 
X 
gegn 
Y 
og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
 

I. Málsmeðferð siðanefndar 
Í erindi kæranda X sem barst siðanefnd 31. maí 2010 er farið fram á úrskurð siðanefndar 
vegna þess að kærða Y hefði gerst brotleg við grundvallarreglur fyrir félagsmenn með því að 
para hund í hennar eigu án þess að hann hefði gilt augnvottorð.  Kæran var send kærðu Y til 
umsagnar og henni gefinn frestur til að andmæla til 30. júní. Ekki bárust andmæli og var 
kærðu Y því send ítrekun og henni veittur frestur til 31. ágúst. Svar barst frá kærðu Y 30. 
ágúst var það sent til umsagnar kæranda X sem svaraði ekki efnislega en óskaði eftir því að 
haldið yrði áfram með málið.  Þegar boða átti til sáttafundar óskaði kærða Y eftir að 
málsmeðferðinni yrði frestað af persónulegum ástæðum. Kærandi X gerði ekki athugasemdir 
við þá meðferð og var málinu því frestað fram yfir áramót. Var boðað til sáttafundar þann 4. 
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. 14. maí 2010 var Papillon hundurinn XX 
paraður við tíkina YY án þess að hundurinn hefði gilt augnvottorð.  Kærandi X telur að með 
pöruninni hafi kærði Y brotið gegn grundvallarreglum félagsins. Kærða Y svaraði kærunni 
með bréfi dagsettu 30. ágúst.  Kærða Y gekkst greiðlega við að hafa brotið gegn reglum 
félagsins og að kæruleysi hennar væri um að kenna þar sem hún hefði staðið í þeirri meiningu 
að hundurinn hefði verið augnskoðaður að hausti en ekki vori. Hún hafi þannig misreiknað sig 
í tíma. Þá skýrði kærða Y frá því að þegar hún hefði uppgötvað mistök sín hefði hún pantað 
augnskoðun en niðurstaðan hafi orðið sú að hundurinn var frír af arfgengum sjúkdómum sem 
fyrr. 
 

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 Papillon: 

„Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.“ 
 
Í málinu er óumdeilt að ekki lá fyrir gilt augnvottorð þegar pörun fór fram þann 21 og 23 
desember 2009 en hundurinn var augnskoðaður 11. október 2008. Augnvottorðið var því á 
þeim tíma fjórtán-og hálfsmánaðar gamalt. Samkvæmt reglum sérdeilda er ljóst að við pörun 
hunda af tegundinni Papillon skal augnskoðun hafa farið fram og vottorð má ekki vera eldra 
en 12 mánaða við pörun. Augnvottorð er því eitt þeirra vottorða sem áskilin eru um 
heilsufarsskoðun hundategundarinnar.  Hefur kærða Y því gerst brotleg við grein 2.6 í 
grundvallarreglum félagsins. 
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Kemur þá til skoðunar hver eru hæfileg viðurlög við brotinu.  Það augnvottorð sem var til 
staðar var eldra en reglurnar gerðu ráð fyrir og munaði tveimur og hálfum mánuði.  
Hundurinn hafði áður staðist augnskoðun án athugasemda.  Hins vegar er augnskoðun meðal 
þeirra heilsufarsskoðana sem hundurinn þarf að undirgangast og ekki má líða of langt milli 
skoðana þar sem augnsjúkdómar geta komið fram síðar.  Líta verður hins vegar til þess að um 
er að ræða fyrsta brot og kærða Y gekkst við broti sínu greiðlega.  Er kærða  Y áminnt.    
 

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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