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DU-sak 1/2020

– NKKs hovedstyre

Domsutvalget har mottatt sak 1/2020 ved oversendelse fra Org.avd. i NKK. Saken gjelder anmeldelse
fra NKKs hovedstyre.
Sakens bakgrunn
NKKs hovedstyre har opplyst at
har to valpekull født
2018 og
2019
hvor kullene på anmeldelsestidspunktet ikke kunne registreres på grunn av manglende HD-status for
hannhunden som er far til kullene.
er blitt orientert om dette, men hadde på
anmeldelsestidspunktet ikke fulgt opp.
I tillegg fremgår det av dokumentene at
har fremsatt truende og sjikanerende ytringer overfor
valpekjøper som etterspurte registrering av kullet.
Anmeldelsen og øvrige saksdokumenter er sendt
Drevland har inngitt merknader på vegne av
.

for kommentar, og advokat Ole Petter

DUs vurdering
Etter saksbehandlingsreglene for disiplinærsaker for NKK (SD) § 8 skal DU legge det mest sannsynlige
faktum til grunn. Det er organet som har åpnet disiplinærsaken om har bevisbyrden.
har 18. januar 2020 opplyst at HD-status var tatt. 2. mars 2020 opplyser Sæters advokat at
valpekullene er registrert.
Etter NKKs grunnregler for avl og oppdrett punkt 8 skal oppdretter «snarest mulig» etter at salg av valp
sørge for registrering av valpen i NKK. Valpekullene er født i
2018 og
2019, og ble
åpenbar ikke registrert «snarest mulig» etter salg. Det foreligger følgelig brudd på grunnreglene for avl
og oppdrett.
Sæter har benyttet NKKs standardkontrakt ved salg av valp fra kullet
likevel nærmere ett år fra salget til Sæter sørget for registrering av kullet.

2018, men det gikk

I tillegg viser den fremlagte kommunikasjonen mellom
og valpekjøper at
fremsetter
en blanding av sjikanøse og truende utsagn overfor valpekjøper når valpekjøper etterspør registrering.
Etter DUs vurdering utgjør

opptreden et klart brudd på NKKs lover § 7-2.

Etter DUs syn er det grunnlag for en alvorlig reaksjon, både i lys av at
gjennom lang tid ikke
sørget for registrering av valpekullene, og på grunnlag av
opptreden overfor valpekjøper.

På denne bakgrunn ilegges
suspensjonstidspunktet:
-

følgende reaksjoner for en periode av fem år regnet fra

Tap av retten til å registrere valper i NKKs register
Tap av kennelnavn og retten til å ha kennelnavn
Tap av retten til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer
Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap i alle NKKs klubber og forbund

DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:
ilegges for en periode av fem år fra suspensjonstidspunktet tap av retten til å registrere
valper i NKKs register, tap av kennelnavn og retten til å ha kennelnavn, tap av retten til å delta i
konkurranser og organiserte arrangementer og tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap
i alle NKKs klubber og forbund.
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