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AVTAL INFÖR AVEL

Som uppfödare kan du behöva använda
dig av en rad avtal inför aveln. Det
är viktigt att du har avtalen i ordning
och vet vad som gäller när det är dags.
Avtalet är en trygghet för båda parter
och kan utgöra en god försäkring mot
framtida bekymmer.

§

försäljningen av en valp. Låneavtalet
kan bland annat reglera under hur
lång tid avelsrätten kan upplåtas, hur
mycket och i vilken form ersättning
ska utgå, vem som ska stå för
försäkring med mera.

• Fodervärdsavtal

– ett avtal som innebär att en
uppfödare överlåter en hund
Du
utan att erhålla kontant
• Parningsavtal
kan
inte
ersättning. Hunden
– ett avtal mellan tik- och
hanhundsägare före en
ångra dig när ”betalas” istället
genom att uppfödaren
parning där parterna
du
har
sålt
en
behåller avelsrätten
kommer överens om de
och
eventuellt också
villkor som ska gälla ifråga valp, sålt är
prov-,
tävlings- och
om exempelvis avgift och
sålt.
utställningsrätten.
Fram
eventuell parningsvalp. För att
till
dess
att
avtalets
villkor
är
undvika att det uppstår oklarheter
uppfyllda
är
det
överlåtaren
som
om vad som har överenskommits bör
innehar äganderätten, men så snart
man alltid upprätta ett skriftligt avtal
villkoren är uppfyllda övergår
inför parning. Detta bör vara avklarat
äganderätten till fodervärden.
innan tik och hane möts. Har man
bara en muntlig överenskommelse
• Köpeavtal med bibehållen
riskerar man att eventuella
avelsrätt
meningsmotsättningar måste avgöras
– ett avtal som innebär att valpen/
i domstol. Detta kan bli kostsamt och
hunden säljs till halvt ordinarie pris.
långdraget för båda parter.
Resten av hundens värde erläggs
• Låneavtal
genom att uppfödaren behåller
- ett avtal om tillfällig upplåtelse av
avelsrätten. Äganderätten för hundar
avelsrätt till tik eller hane och kan
som är sålda enligt detta avtal övergår
endast tecknas för en tik som är över
till köparen vid överlämnandet
18 månader. Det kan med andra ord
och inte efter att uppfödarens
inte bifogas som en begränsning
avelsrättigheter utnyttjats, som vid
i avelsrätten i samband med
fodervärdsavtal.

2

§§ !

Vilka regler gäller?

§

AVTAL EFTER AVEL

När parning har skett är det dags att
besluta sig för var valparna ska ta vägen.
De flesta ska säljas – här används ett
köpeavtal. Andra valpar läggs ut på
foder, säljs med bibehållen avelsrätt
eller behålls av uppfödaren. Du kan
inte ångra dig när du har sålt en valp,
sålt är sålt. Du kan heller inte inskränka
köparens äganderätt genom att skriva
in i avtalet att köparen inte får sälja
hunden vidare till någon annan än
dig. Ett sådant avtalsvillkor bedöms
sannolikt som oskäligt vid tvist i
domstol. Du kan däremot erbjuda dig
att köpa tillbaka hunden om köparen
skulle ångra sig.
Säljer du en valp på avbetalning är det
viktigt att det vid sidan av köpeavtalet
finns en avtalad avbetalningsplan.
Precis som vid kontant betalning
övergår äganderätten till köparen i och
med att denne tar emot varan, det vill
säga i samband med leverans. Hunden
får inte utgöra säkerhet för betalningen
och en uppfödare kan inte återkräva
hunden om köparen inte kan betala sin
skuld eftersom det inte är lämpligt att
skriva äganderättsförbehåll för levande
djur.

§

Med äganderättsförbehåll menas att
man avtalar om att hunden ska få

återtas av uppfödaren om köparen
inte kan betala. Skriver man ett
sådant förbehåll kan det komma att
bedömas som oskäligt av en domstol.
Registreringsbevis, stamtavla och andra
dokument som hör till hunden ska
medfölja vid leverans och får inte hållas
inne som säkerhet för betalning.

som ska ha ersättning för vad. Andra
tvister rör till exempel förhållandet
mellan uppfödare och fodervärd, där
uppfödaren anser sig ha rätt att ta
tillbaka foderhunden, där fodervärden
inte meddelar uppfödaren när tiken
löper eller där fodervärden kastrerat
hunden utan uppfödarens vetskap.

Om avbetalningsplanen inte följs
kan uppfödaren vända sig till
Kronofogden för att kräva in skulden.
Observera att uppfödaren ska göra en
kreditupplysning på köparen innan
avbetalning avtalas. Om uppfödaren
inte har tagit kreditupplysning och
det senare visar sig att köparen har
betalningssvårigheter som skulle ha
framkommit vid en kreditprövning kan
skulden jämkas till köparens fördel vid
en domstolsprövning. Det kan betyda
att uppfödaren inte får betalt för sin
valp eftersom skulden kan jämkas ända
ner till noll kronor.

VANLIGA TVISTER

Som hundjurist stöter jag inte sällan
på frågor och tvister gällande avel.
Förutom frågor gällande dolda fel hos
valpar och avtals- och försäkringsfrågor
kring detta får jag en rad andra frågor
som berör avel. Det kan även gälla
parning av hundar där endast muntlig
överenskommelse finns om villkoren för
parningen. När valparna har kommit
och ska säljas tvistas det om vem

Det finns mycket att tänka på när det
gäller avel, varav juridiken är en stor
del. Här ovan har nämnts en del av
de juridiska aspekter som är viktiga
att känna till, men detta är endast
toppen av isberget. Det är av stor vikt
att du har dina papper och liknande
under kontroll så att du vid kontroll av
myndigheter kan uppvisa att du följer
de lagar och regler som finns. Var extra
noga med att dina avtal är juridiskt
korrekta så kan du känna dig trygg med
att fortskrida med dina avelsplaner utan
att stöta på juridiska problem framöver.

Jane Stenius,
Hundjuristen
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• Köparen ska bekräfta att denne har
tagit del av besiktningsprotokollet.
• Ny bilaga som ska innehålla eventuell
särskild information från uppfödaren
om kända defekter eller sjukdomar
hos avelsdjuren.
• Tydligare beskrivning av kvalitet och
egenskaper som kan förväntas av en
hund.
• Försäkring gällande fel ändras
till ”Ansvarsbegränsning”, då
uppfödarens ansvar inte är beroende
av om försäkring finns.
• Möjlighet att erbjuda återköp tas
bort från avtalet, då den tidigare
skrivelsen kan tolkas som att
köparen är skyldig att sälja hunden till
uppfödaren om omplacering bli vara
aktuellt.
• Förtydligande om vad som gäller om
köparen inte längre har möjlighet att
ha kvar hunden, eller om köparen
avlider.
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Java och Johnny. Foto: Oskar Svensson

§

Hundjuristen erbjuder rådgivning och
avtalsskrivning för privatpersoner och
företag samt företräder klienter vid
tvister och håller föreläsningar inom
juridiken kring hundar.
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