Erklæring og Vejledning
ved køb og salg af hund

FORENINGEN

FAIR DOG
w w w. f a i r d o g . d k

KØBSAFTALE

FORENINGEN

FAIR DOG
w w w. f a i r d o g . d k

Sælger:

Køber:

Opdrætter navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Post nr.:

Post nr.:

By:

By:

Tlf.nr.:

Tlf.nr.:

E-mail:

E-mail:

Ovenstående parter har d.d. indgået aftale om køb af nedenstående hund/hvalp:
Hundens navn:

Fødselsdato:

Race/Blanding:

Køn: Han

Hun

Chip nr:
Andre kendetegn:

Vilkår:
Købspris kr: 			

Der betales på følgende måde:

Depositum:

Depositum kr:

Nej

Ja		

Restbeløb kr:

Betalt den:

Restbeløb forfalder den:

Hunden/hvalpen er købt som:

Familiehund

Avlshund

Brugshund

Overdragelsen af hunden/hvalpen finder sted den:
Hunden/hvalpen er undersøgt af dyrlæge:
Hunden er sund og rask og fundet fri for synlige medfødte defekter:
Sundhedsattest medfølger:

Ja

Dato:
Ja

Nej

Nej

Køber er blevet gjort bekendt med følgende fejl/mangler ved hunden:
Køber erklære ved sin underskrift at være indforstået med disse fejl/mangler.
Aftale for Fortrydelsesret:

Særlige vilkår:

Hvalpe skal være mindst 8 uger gammel ved overdragelsen. Hunden bør ikke omplaceres, sælges, eller aflives uden at sælger informeres. Køber forpligter sig
til på bedste vis at tilgodese hundens behov hvad angår pasning og trivsel.
Ved eventuel sygdom eller tilskadekomst bør dyrlæge omgående kontaktes. Hunden bør mindst én gang årligt tilses af dyrlæge.
Ved at underskrive denne aftale erklærer såvel sælger som køber at være indforstået med de aftalte vilkår. Begge parter har modtaget et eksemplar af aftalen.
Køber bekræfter at have kontrolleret hunden og fundet den i orden. Sælger bekræfter at køber er blevet oplyst om de eventuelle fejl ved hunden, som sælger
har kendskab til. Sælger bekræfter at køber har fået information om fodring, pasning og behandling af hunden. Sælges en hund med fejl eller mangler har
sælger pligt til at oplyse køber om disse, og de er i så fald listet ovenfor under “særlige vilkår” og ved punktet for fejl og mangler.

Dato

Købers underskrift

Dato

Sælgers underskrift

ERKLÆRING vedrørende herkomst af nedenstående hund FAIR DOG
FORENINGEN

w w w. f a i r d o g . d k

Hundens stamdata:
Hundens navn:

Fødselsdato:

Race/Blanding:

Farve:

Køn: Han

Chip nr:
Særlige kendetegn:
Bemærkninger:

Ejer:

Mor stamdata:

Far stamdata

Navn.:

Navn.:

Født:

Født:

Farve:

Farve:

Race:

Race:

Chip nr.:

Chip nr.:

Ejer:

Ejer:

Erklæringen afgives af nedenstående person/personer, som med sin underskrift
1. Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen
2. Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen af hundens ophav og fødselsdata.

Navn: 			

					

Adresse:						

Titel:
Postnr. og by:

Cpr-nr.:
Hunden er solgt til en pris á kr.:

Dato

Underskrift

Dato

Vitterlighedsvidne underskrift

Dato

Vitterlighedsvidne underskrift

Hun

FORENINGEN

Vejledning om dokumentation

FAIR DOG
w w w. f a i r d o g . d k

Hvad indebærer den såkaldte omvendte bevisbyrde?
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er forbudt, kan politiet stille krav om, at besidderen dokumenterer hundens race eller type. Det er således besidderen af hunden, der skal bevise, at hunden ikke er omfattet af forbuddet.
Dette er dog undtaget hvis hunden er født og anskaffet FØR 17. marts 2010 - så er det politiet som har bevisbyrden
Politiet skal dog i første omgang – f.eks. på baggrund af en hunds udseende eller oplysninger fra besidderen eller andre(andet) – have
rimelig grund til at formode, at der kan være tale om en hund, der er omfattet af forbuddet, før det kan kræves, at besidderen skal skaffe
den nødvendige dokumentation for, at den pågældende hund ikke er omfattet af forbuddet.
Politiet kan altså ikke forlange dokumentation fra en besidder af en hund, når der ikke er nogen nærmere anledning til det, f.eks. hvis hunden på ingen måde ser ud som en af de hunde, der er omfattet af forbuddet.
Hvilken dokumentation er tilstrækkelig?
Der er ikke i hundeloven fastlagt krav til, hvilken dokumentation besidderen skal kunne fremlægge for at bevise hundens race.
Besidderen af en hund kan f.eks. fremlægge en stambog vedrørende hunden, eller besidderen kan fremlægge erklæringer fra personer,
der kan redegøre for hundens afstamning.
Det er i dag ikke umiddelbart muligt ved hjælp af dna-test eller for en dyrlæge at bestemme en hunds race. Man bør derfor sikre sig f.eks.
en stamtavle eller erklæring om hundens stamdata, hvis man anskaffer sig en hund, der ligner en af de racer, der er omfattet af forbuddet.
I den forbindelse er det naturligvis en forudsætning, at oplysningerne er korrekte.
Vejledning om Tro og Love-erklæringer
Tro og Love-erklæring, erklæring om, at en oplysning er sand. Det er strafbart at afgive falsk, dvs. urigtig, erklæring på tro og love til en
offentlig myndighed, hvis loven indeholder bestemmelse om, at en erklæring skal afgives med denne særlige forsikring. Stadig færre love
indeholder en sådan bestemmelse. Urigtige erklæringer til offentlige myndigheder er strafbare, selvom de ikke er afgivet på tro og love.
Vitterlighedsvidner må ikke være nærtbeslægtede med nogen af underskriverne af dokumentet, skal være 18 år samt forstå hvad opgaven
består i.
• Vitterlighedsvidnernes opgave er alene at bevidne og attestere a) at underskriftsdatoen er korrekt og den samme dato som er anført i
dokumentet,
b) at identiteten på underskriverne af dokumentet er de samme som de personer, som har underskrevet dokumentet og endelig,
c) at disse underskrivere har deres myndighed (har deres sansers fulde brug på underskrifttidspunktet).
• Vitterlighedsvidnerne behøver således ikke at gøre sig bekendt med selve indholdet af det dokument, der underskrives og har ikke
noget krav herpå.
• For at sikre, at det er de rigtige underskrivere, der har underskrevet dokumentet er det vitterlighedsvidnernes pligt at sikre sig bevis for
underskrivernes identitet, for eksempel ved forevisning af legitimation med cpr-nummer og foto, hvis ikke vitterlighedsvidnerne i
forvejen kender underskriverne.
• Der skal altid vitterlighedspåtegnes af 2 vitterlighedsvidner.
• Den korrekte underskriftsprocedure er, at underskriverne af dokumentet herefter - i vitterlighedsvidnernes overværelse - med blæk eller
kuglepen
a) daterer dokumentet korrekt og
b) underskriver dokumentet på underskriftssiden og eventuelt
c) påfører initialer på alle sider af dokumentet.

FORENINGEN

FAIR DOG
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FORENINGEN

Hvad skal du være opmærksom på
og sikre dig når du køber hund

FAIR DOG
w w w. f a i r d o g . d k

Som køber af hunde har du også rettigheder, men der er dog nogle ting som du skal være opmærksom på.
Som køber af en hund, er du omfattet købeloven og har du købt din hund af en kennel, er du som forbruger beskyttet af forbrugerlovens
bestemmelser, dvs. at du altid har en 2 årig reklamationsret.
Hvis du skal gøre fejl og mangler gældende, så bør du lade din hvalp/hund undersøge efter købet af en fagperson. Viser der sig at være
fejl/mangler skal sælgeren gøres opmærksom på det, indenfor rimelig tid og have lov til selv at konstaterer disse fejl/mangler og evt. lade
sin dyrlæge undersøge hunden. Er det medfødte fejl som viser sig på et senere tidspunkt f.eks. HD skal du igen lade sælger få mulighed
for at undersøge hunden, ellers kan din ret til at kræve afslag i prisen, dækning af dyrlæge regning m.m. bortfalde.
Om du kan kræve noget af sælgeren, afhænger dog af, hvad der er galt med hunden, og om lidelsen eller sygdommen var til stede, da du
fik hunden leveret, f.eks. om der er tale om en medfødt eller arvelig sygdom.
Sælgeren har ved handlen pligt til at oplyse dig, om hunden f.eks. har en kendt arvelig sygdom eller defekt.
Eksempler på typiske hunde sygdomme.:
• Hunden lider af HD (Hofteledsdysplasi):
HD er en lidelse, hvor hofteleddet bliver ustabilt. Hunden kan dermed få smerter.
Sygdommen kan være arvelig, men kan også skyldes miljømæssige faktorer såsom foder og træning.
Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis sygdommen er medfødt og har været under udvikling på det tidspunkt, hvor du fik hunden
leveret. Du kan ikke få ret i din klage, hvis sygdommen er opstået som følge af miljømæssige faktorer.
• Patella luksation
Patella betyder knæskal, mens luksation betyder ledskred. Hunde, der lider af Patella luksation, har en løs, forskudt knæskal. Det kan medføre en halten samt en nedsat brug af benet. Der findes forskellige grader af Patella luksation.
Patella luksation kan være arvelig, men kan også skyldes miljømæssige faktorer såsom fx alder, fodring, motion mm.
Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis sygdommen er arvelig og har været til stede på det tidspunkt, hvor du fik dyret leveret. Du kan
ikke få ret i din klage, hvis sygdommen er opstået som følge af miljømæssige faktorer.
• Kryptorchisme
Kryptos betyder skjult, og orchis betyder testikel. Når en hanhund er kryptorkid, betyder det, at en eller flere testikler ikke er på plads i
pungen.
Sygdommen anses for at være arvelig. Derfor kan du som udgangspunkt få ret i din klage, hvis du køber en hund, der lider af denne sygdom.
• Hjertefejl
Hjertefejl hos hunde kan skyldes arvelige sygdomme, men kan også skyldes miljømæssige faktorer.
Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis hjertefejlen har været til stede på det tidspunkt hvor du fik hunden leveret.
• Over/underbid
Over- og underbid er ofte nedarvede. Tit er det ikke nødvendigt at behandle hunden for over- og underbid, da det ikke leder til fysiske
gener hos hunden. Svære tilfælde kan behandles med tandbehandlinger eller operationer.
Du kan muligvis få ret i din klage, hvis hunden har haft over- og underbid, da du fik den leveret.
Yderligere ved en vurdering af fejl og mangel har det betydning hvilken forventninger du har til den købte hund.
F.eks. er det en avlshund? En udstillingshund? Eller en “familiehund”? Dette bør fremgå af købskontrakten.
Eksempelvis:
Hvis du køber en hund til avl, er det en væsentlig mangel hvis hunden har et tandsæt der diskvalificerer hunden, således at den ikke kan
bruges i avl.
Hvorimod et skævt tandsæt hos en “familiehund” hvor der ikke er fysiske gener forbundet ved det skæve tandsæt for hunden, muligvis
ikke ville anses som værende en væsentlig mangel ved hunden.

Når du køber/sælger hund
Køber – Dette skal du være opmærksom på!
• Lav en skriftlig købsaftale med sælgeren. Læs vilkårene grundigt igennem, inden du skriver under på den.
• Sørg for, at sælgeren får lavet en sundhedsattest hos en dyrlæge. Så sikrer du dig, at hvalpen er rask.
• Vær opmærksom på, at forbrugerkøb af hunde går ind under købelovens bestemmelse om forbrugerkøb.
Det vil sige, at du har en reklamationsret i to år, hvis du har købt hunden af en sælger, der er erhvervsdrivende.
• Klager i forhold til mangler i forbrugerkøb, skal oplyses sælger indenfor rimelig tid.

• Køb af hund af en anden privatperson, er handel mellem privat personer (civilkøb), og IKKE dækket under forbrugerlovens beskyttende
bestemmelser. Dvs. At købet høre under købelovens almindelige bestemmelser.
• Tydeliggøre i købsaftalen hvilken forventninger du har for brugen af hunden dvs. f.eks avlshund.
Tips!
Nedskriv på forhånd hvilken forventninger du har til købsaftalen og til brugen af hunden, gennemgå disse forventninger med sælger
inden købet.
Google sælgers navn, dette kan være en rettesnor for hvilken type sælger er og hvilken type hunde sælger udbyder.
Praktisk tjekliste:
Stil dig selv det spørgsmål?
•
•
•
•

Ser hunden syg ud?
Har den diarré ?
Kaster den op ?
Virker den nervøs eller reagere den voldsomt?

Sælger - Dette skal købsaftalen indeholde!
• Navn og adresse på sælger og køber.
• Dato for købet.
• Prisen for hunden.
• Et afsnit omkring hvilke vaccinationer hunden har fået.
• Et afsnit omkring reklamationsret og eventuel garanti.
• Det en god idé at få skrevet ind i købsaftalen, om hunden er købt som familiehund eller til avl/udstilling.
• Skriv regler for overholdelse af den skriftlige købsaftale – f.eks. bodspris for overtrædelse af aftalen
• Kendte fejl og mangler ved hunden burde skrives ind i kontrakten.  
• I et forbrugerkøb, kan du som sælger ikke skrive “købt som beset”
Tips!
Nedskriv på forhånd hvilken forventninger du har til køber, gennemgå dine forventninger med køber inden købet.
Google købers navn.
Klagemuligheder:
Som forbruger kan du klage til forbrugerklagenævnet hvis tingene går i hårdknude.
Det koster 160,- at klage til forbrugerklagenævnet - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby kfst@kfst.dk
Forbrugerhotlinen på 70 13 13 30 - Forbrugerklagenævnets afgørelser er ikke bindende for de erhvervsdrivende. 85 % vælger at følge
afgørelsen. Hvis afgørelsen ikke følges, kan du som forbruger indbringe sagen for domstolene evt. via småsagsprocessen se nedestående.
Som sælger er der også muligheder hvis ikke købsaftalen overholdes.
Det koster kun 500,- at føre sin sag for retten for småsager (dvs. hvor sagen omhandler et beløb på max. 50.000,-). Retten guider dig igennem en sag, så det er muligt at føre en sag for små penge og uden advokat
http://www.domstol.dk/om/reform/Indholdsreformerne/smaasagsproces/Pages/default.aspx
Uanset om du er køber eller sælger, er det en god ide at skrive alt ned.

Retsudvalget 2009-10
REU alm. del Bilag 621
Offentligt

Bekendtgørelse af lov om hunde
Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj
1992, lov nr. 1064 af 23. december 1992 og lov nr. 385 af 28. maj 2003.
§ 1. Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret samt bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning, registrering og gebyr og om udformningen af skiltet, jf. stk. 1.
Justitsministeren kan herunder bestemme, at mærknings- og registreringsordningen skal administreres af en eller flere private organisationer, og at besidderen af en hund skal give de nødvendige oplysninger samt indbetale gebyr til disse organisationer.
Stk. 3. Politiet kan lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden i strid med stk. 1 ikke er mærket og registreret.
§ 2. Det er forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil.
Sådan tilladelse kan kun gives, når der skønnes at være sikkerhed for, at hunden vil blive passet forsvarligt, og tilladelsen kan til enhver tid
tilbagetages.
§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er
åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund
anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres hunde i bånd, skal
dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Såfremt hunde på de nævnte steder færdes løse uden at være i følge med en
person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen. Er hunden ikke mærket og registreret,
fremlyses den.
Det gælder dog ikke, såfremt hunden bærer skilt som nævnt i § 1, stk. 1. Hvis besidderen ikke inden 3 døgn efter, at underretning eller
fremlysning har fundet sted, indløser hunden ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført, kan politiet afhænde hunden eller
lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren, hvis han melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret, og ellers
statskassen. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afhændelse af optagne hunde.
Stk. 2. I politivedtægterne kan der optages bestemmelse om, at hunde på de i stk. 1 nævnte steder altid skal føres i bånd, ligesom det af
færdselshensyn kan bestemmes, at hovedreglen i stk. 1, 1. pkt., uden for de der nævnte områder skal komme til anvendelse for bestemt
angivne veje eller ejendomme.
Stk. 3. Uden for København, Frederiksberg og Gentofte samt byer med over 15.000 indbyggere skal schæferhunde, dobermannpinschere,
rottweilere, buldogge, boksere, newfoundlændere, sct. bernhardshunde, grand danois’er, leonbergere, skotske hyrdehunde, broholmere,
mynder, dalmatinere, hønsehunde (tysk korthår, pointer, setter, griffon), krydsninger af disse racer samt enhver større hund, der efter sin
race eller sin karakter kan sidestilles med de nævnte hunde, føres i bånd eller holdes indelukket eller forsvarligt bundet fra solnedgang til
solopgang, dog mindst i tiden fra kl. 18 til kl. 6. Bestemmelserne gælder ikke hunde, der benyttes af politiet, hæren, skov- og jagtbetjente,
vagtselskaber o. lign., eller jagthunde, der af en person, der har fuldt herredømme over dem, anvendes til jagt inden for den i jagtloven
fastsatte jagttid.
Stk. 4. Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at den ikke strejfer om.
Stk. 5. Løsgående glubske hunde må ikke uden politiets tilladelse anvendes til bevogtning af pladser.
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan politiet tillade, at bestemmelserne i stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, samt de i medfør af stk. 2
udfærdigede politivedtægter fraviges for et begrænset tidsrum.
§ 4. Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver
dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne.
Justitsministeren kan, for så vidt det drejer sig om hunde, der af erhvervsmæssige opdrættere holdes indelukket i hundegård eller på
anden måde, dispensere fra denne bestemmelse i tilfælde, hvor der ved en hundegårds anlæggelse og indretning er taget ethvert rimeligt
hensyn til bebyggelsesforholdene.
§ 5. Det er forbudt til stadighed at holde en hund bundet.
Stk. 2. Når en hund holdes bundet, skal dens lænke mindst være 5 m lang, og den skal have adgang til et opholdsrum, der kan yde den
forsvarligt læ mod regn, blæst og kulde. Består opholdsrummet i et hundehus, skal det være rummeligt og så højt, at hunden kan stå
oprejst.
§ 6. Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden
volder andre skade.

Stk. 2. Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade eller der i øvrigt er grundlag for at antage, at den
pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politimesteren, i København politidirektøren,
1) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor eller være
forsynet med forsvarlig mundkurv eller begge dele, eller
2) træffe afgørelse om at lade hunden aflive.
Stk. 3. Politimesteren, i København politidirektøren, kan give besidderen pålæg som nævnt i stk. 2, nr. 1, hvis hunden har for vane at forulempe mennesker eller dyr ved på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, at fare imod dem eller forfølge
dem eller at forulempe husdyr i ejendom eller på mark.
Stk. 4. Hvis et pålæg efter stk. 2, nr. 1, eller stk. 3 overtrædes, kan politimesteren, i København politidirektøren, træffe afgørelse om at lade
hunden aflive.
Stk. 5. Politimesteren, i København politidirektøren, afholder omkostningerne ved at lade en hund aflive, jf. stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, men
kan kræve beløbet refunderet af besidderen.
Stk. 6. Overflyttes hunden til en anden politikreds, skal besidderen underrette politiet i denne om et efter stk. 2, nr. 1, eller stk. 3 givet
pålæg.
§ 6 a. På politiets anmodning er besidderen af en hund forpligtet til at medvirke til en sagkyndig undersøgelse af hundens adfærd, inden
der træffes afgørelse efter § 6, stk. 2, nr. 2, om aflivning af hunden.
Stk. 2. Besidderen kan forlange, at der foretages en hundesagkyndig undersøgelse som nævnt i stk. 1, inden politimesteren, i København
politidirektøren, træffer afgørelse efter § 6, stk. 2, nr. 2, om aflivning af hunden.
Stk. 3. Politimesteren, i København politidirektøren, afholder omkostningerne ved den hundesagkyndige undersøgelse, men kan kræve
beløbet refunderet af besidderen.
§ 6 b. Politiet kan beslutte at anbringe hunden i pension, indtil der er truffet afgørelse efter § 6, stk. 2, nr. 2 eller stk. 4, om aflivning af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal aflives, indtil afgørelsen kan fuldbyrdes.
Stk. 2. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hundehold med henblik på gennemførelse af en beslutning truffet efter stk. 1. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med.
Stk. 3. Klage over politiets beslutning om at anbringe hunden i pension har ikke opsættende virkning.
Stk. 4. Politimesteren, i København politidirektøren, afholder omkostningerne ved hundens anbringelse i pension, men kan kræve beløbet
refunderet af besidderen.
§ 6 c. Fristen for at klage over en afgørelse truffet af politimesteren, i København politidirektøren, efter § 6, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, er 10
dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 2. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre justitsministeren bestemmer andet.
§ 6 d. Det er forbudt for en ejer eller besidder at lade en hund deltage i hundekampe. Det er endvidere forbudt at afholde hundekampe.
§ 7. Det er forbudt uden politiets tilladelse at drive erhvervsmæssig handel med eller erhvervsmæssig opdræt af hunde.
§ 8. Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde.
Stk. 2. Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for
erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller kommuner.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med Assurandør-Societetet 1) nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i
stk. 2.
§ 9. Anlægger skadelidte sag mod forsikringsselskabet, skal selskabet tilsige besidderen af hunden til ethvert retsmøde med det varsel,
som efter retsplejelovens § 175 gælder for vidner i borgerlige sager. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 2.
Stk. 2. Den, der tilsiges efter stk. 1, kan ved fremsættelse af begæring herom til retsbogen indtræde som part i sagen. Indtræder han ikke,
er afgørelsen af erstatningsspørgsmålet ved dom eller forlig bindende for ham.

§ 10. Hvis der rejses tiltale for nogen skadevoldende lovovertrædelse, der i henhold til § 8 kan medføre erstatningsansvar, skal der gives
skadelidte lejlighed til at påstå erstatning. Hvis der ikke opnås forlig om erstatningen, skal erstatningspåstandene påkendes under sagen,
selv om straf ikke pålægges tiltalte. Sådan påkendelse kan ske før eller efter afgørelsen af spørgsmålet om straf. Hvor erstatningskravet
angår materiel skade og er af indviklet beskaffenhed, kan retten, efter at forlig forgæves er prøvet, nægte kravets forfølgning under straffesagen.
Stk. 2. Det forsikringsselskab, i hvilket der er tegnet ansvarsforsikring for den skadevoldende hund, anses for erstatningsspørgsmålets
vedkommende som part i sagen og skal tilsiges til ethvert retsmøde med det varsel, som efter retsplejelovens § 175 gælder for vidner i
straffesager.
Stk. 3. Er tiltalen rejst mod andre end den skadevoldende hunds besidder, skal tillige besidderen tilsiges til ethvert retsmøde med det i stk.
2 nævnte varsel. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Når erstatningsspørgsmålet påkendes under sagen, kan retten i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens kapitel 30
pålægge rettergangsbøder og sagsomkostninger, som om sagen havde været behandlet i den borgerlige retsplejes former. Sagsgenstandens værdi fastsættes i så fald ved dommen.
§ 11. Ankes en straffesag, under hvilken erstatningsspørgsmålet er blevet påkendt, anses enhver, der for erstatningsspørgsmålets vedkommende har været part i den indankede sag, tillige som part under anken, for så vidt erstatningsspørgsmålet tages under påkendelse.
Stk. 2. Den i retsplejelovens § 996 omhandlede adgang til anke i den borgerlige retsplejes former står åben for enhver, der for så vidt
angår erstatningsspørgsmålet, har været part i sagen. I henseende til anke er en i medfør af § 10, stk.1, sket særskilt påkendelse af straffeeller erstatningspåstanden at betragte som en selvstændig dom. Retsplejelovens § 995, sidste stykke, finder ikke anvendelse i de her
omhandlede sager.
§ 12. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, § 2, § 3, stk. 1, 1.-3. pkt., § 3, stk. 3-5, § 5, § 6, stk. 1 eller 6, § 7, § 8, stk. 2, eller et i
medfør af § 4 eller § 6, stk. 2 eller 3, givet pålæg.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der hidser en hund på nogen eller undlader at holde sin hund tilbage, når han bemærker, at den
overfalder nogen.
Stk. 3. Med bøde eller fængsel i indtil 1 år straffes den, der overtræder § 6 d.
Stk. 4. Med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder straffes den, der beskæftiger sig personligt med hunde, uanset vedkommende er frakendt retten hertil, jf. § 12 a, stk. 1.
Stk. 5. Med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der med kendskab til, at en person
er frakendt retten til at beskæftige sig personligt med hunde efter § 12 a, stk. 1, overlader en hund i den pågældendes varetægt.
Stk. 6. I forskrifter, der udstedes i henhold til § 1, stk. 2, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af forskrifterne.
§ 12 a. Retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan ved dom for et strafbart forhold frakendes for bestandigt eller for et nærmere
fastsat tidsrum, hvis den pågældende
1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr,
2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr,
3) som ejer eller besidder har ladet en hund deltage i en hundekamp eller
4) har afholdt hundekampe.
Stk. 2. Er retten til at beskæftige sig med hunde frakendt for længere tid end 5 år efter stk. 1, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten
inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene.
Indbringelse sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Retten
kan kun tilbagegives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at beskæftige
sig personligt med hunde efter bestemmelsen i stk. 1, kan generhvervelse inden frakendelsestidens udløb kun ske
ganske undtagelsesvis.
§ 12 b. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 12 c. Refusion af omkostninger afholdt i medfør af § 1, stk. 3, § 6, stk. 5, § 6 a, stk. 3, og § 6 b, stk. 4, tillægges udpantningsret.
§ 13. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1938. Samtidig ophæves lov nr. 127 af 18. april 1925 om hundeafgift samt om straf og erstatning for skade, forårsaget af hunde.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 335 af 14. maj 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993. 2)
Stk. 2. Reglerne om registrering omfatter kun hunde, der er født efter lovens ikrafttræden.
Lov nr. 1064 af 23. december 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 1993. Reglerne om mærkning og registrering omfatter kun hunde, der er født efter lovens ikrafttræden. 3)
Lov nr. 385 af 28. maj 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. juli 2003. 4)

Justitsministeriet, den 12. april 2005
Lene Espersen

