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EESTI KENNELLIIDU

KENNELNIMEMÄÄRUS
Mõisted
Eesti Kennelliit (EKL) on FCI koosseisus tegutsev tõukoerte keskorganisatsioon Eestis ja
esindab ennast ning oma liikmeid FCI-s, samuti teiste riikide kenneltegevuse
keskorganisatsioonides;
Fédération Cynologique Internationale (FCI) on ülemaailmne tõukoerte organisatsioon;
FCI Statutes (FCI põhikiri), Standing Orders of the FCI (FCI reglement) ja lisaks FCI
teadusnõukogu regulatsioonid on kenneltegevust rahvusvaheliselt reguleerivad sätted FCI
liikmetele ja lepingupartneritele, sealhulgas EKL-le, tema liikmetele ka EKL liikmetele ja
liikmesorganisatsioonidele;
Tõuraamat on EKL tõukoerte register FCI poolt tunnustatud tõugude kohta peetav
tõuraamat. FCI liikmed ja lepingulised partnerid tunnustavad eranditult üksteise tõuraamatuid
ja nende lisaregistreid;
Tõuraamatumäärus (TRM) näeb ette tõukoerte tõuraamatu pidamise korra EKL-s;
Kasvataja on isik, kes on pesakonna registreerimise hetkel emase koera omanik (-d), kellel
ühisomanduses oleva emase koera puhul on kirjalik aretusõiguse leping antud pesakonnale
või kes, välisriigi kodaniku omanduses oleva emase koera puhul, omab kirjalikku
rendilepingut antud pesakonnale;
Kenneltegevus on hobitegevus ehk mitteäriline tegevus, mille eesmärgiks on tõukoerte
kasvatus- ja aretustegevus, lähtuvalt:
1. FCI/EKL-i poolt tunnustatud tõustandarditest.
2. Tõukoerte kasutuseesmärkidest.
Kennelnimi on tõukoerte aretusega tegeleva kasvataja tunnusnimi, mis lisatakse tema poolt
kasvatatud koerte nimedele. Kennelnimi kehtib kennelnime omaniku eluaja ja on teatavatel
tingimustel päritav.
1. Kennelnime taotlemine
1.1 EKL liige taotleb EKL büroo kaudu FCI Peasekretariaadist kennelnime registreerimist
FCI rahvusvahelises kennelnimede registris.
1.2 Enne soovitud kennelnimedega registreerimistaotluse esitamist tuleb kennelnime
sarnasust/erinevust kontrollida FCI kodulehe avalikus kennelnimede registris ja EKL
kennelnimede nimekirjas.
1.3 EKL büroo vastutab kennelnimede mittekattuvuse eest kuni taotluse FCI-le esitamiseni.
1.4 FCI vastutab kennelnimede mittekattuvuse eest FCI süsteemis rahvusvahelisel tasandil.
1.5 Kui üht ja sama kennelnime taotleb koos mitu isikut peavad kõik taotlejad vastama EKL
kennelnime taotlemise tingimustele.

2. Nõuded kennelnime taotlejale
2.1 on vähemalt 18 aastane teovõimeline füüsiline isik.
2.2 omab alalist elukohta Eesti Vabariigis.
2.3 on EKL liige.
2.4 on läbinud EKL kasvatajakoolituse.
2.5 on allkirjastanud EKL kasvatajakohustuslepingu.
2.6 ei oma kehtivat loomapidamisõiguse piirangut.
3. Nõuded kennelnimele
3.1 Kennelnimi peab olema:
3.1.1 ladina tähestikus;
3.1.2 kuni 20 tähemärgi pikkune (koos tühikutega);
3.1.3 kennelnimi peab erinema vähemalt kolme (3) tähe võrra kõigist seni FCI poolt
registreeritud kennelnimedest;
3.1.4 sama või sarnase kõlaga, sama kirjapildi või mugandustega, kuid äratuntavalt sarnast
kennelnime ei saa enam taotleda. Eristatav peab olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus.
Erinevusena ei võeta arvesse käände- ja pöörde- ja muude grammatiliste sõnalõppude
erinevusi;
3.2 Kennelnimes ei või olla:
3.2.1 üksikuid tähti või numbreid;
3.2.2 üldtuntud isikunimesid;
3.2.3 solvava või halvustava kõla ja mõttega nimesid;
3.2.4 eksitava sisu või üldtuntud asukohaga nimesid;
3.2.5 maade, linnade, maakondade ja administratiivnimesid, ka mitte muudetud kujul;
3.2.6 tõunimetusi;
3.2.7 sõna „kennel“;
3.2.8 rohkem kui kaks sõna.
4. Kennelnime taotlemiseks EKL büroole esitatavad dokumendid:
4.1 Allkirjastatud EKL kasvatajakohustusleping.
4.2 Allkirjastatud taotlus kuni kolme taotletava kennelnime variandiga, eelistuse järjekorras.
4.3 Maksekinnitus kennelnime menetlemise- ja vormistamise tasu kohta.
5. Kennelnime taotluse menetlus
5.1 EKL büroo kontrollib avalduses esitatud andmed ja puuduste mitteilmnemisel edastab
kennelnime taotluse FCI-le edasiseks sobivuse kontrolliks, 30 päeva jooksul avalduse
laekumisest.
5.1.1 Puuduste ilmnemisel taotluses teavitab EKL büroo kennelnime taotlejat mitte hiljem kui
10 päeva möödudes, kasutades avalduses märgitud kontaktaadressi (e-post, postiaadress),
edastades into puudustest ja määrates mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
5.1.2 Juhul, kui taotleja ei esita õigeaegselt nõuetele vastavat parandatud andmetega uut
taotlust, ei ole EKL bürool kohustusi antud taotlusest lähtuvalt.
5.1.3 Taotluses oleva info õigsuse eest vastutab taotluse allkirjastanud isik või isikud
personaalselt.
5.2 EKL büroo teavitab kennelnime taotlejat kennelnime registreerimisest FCI-s 10 päeva
jooksul, edastades teavituse taotluses märgitud kontaktaadressile (e-post, postiaadress). Peale
kennelnime FCI-s registreerimist ei saa kennelnime muuta.
5.3 Kennelnime tunnistus väljastatakse EKL-st taotleja poolt taotluses märgitud viisil ja
addressil.

5.4 Juhul, kui FCI ei registreeri taotletud kennelnime, teavitab EKL büroo taotlejat 10 päeva
jooksul taotluses määratud kontaktaadressile (e-post, postiaadress). Kennelnime taotlejal on
õigus esitada uus taotlus.
5.5 Kennelnime omanikul on õigus esitada taotlus omaniku lisamiseks, lisatavale omanikule
kehtivad kennelnime taotlemisel esitatavad nõuded. Taotlus peab olema allkirjastatud kõikide
omanike poolt.
5.6 Mitmele isikule kuuluva kennelnime omanikul on õigus kennelnime omanikuks olemisest
loobuda, esitades EKL büroole kirjaliku avalduse.
5.7 Kennelnimi tühistatakse FCI registris omaniku kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud
avalduse alusel. Avalduse menetlemisele kehtivad p 5.1 esitatud nõuded.
5.8 Kasvataja, kes on olnud kennelnime ainuomanik, ei saa taotleda uut kennelnime.
5.9 Kasvataja, kes on olnud mitme omaniku omanduses oleva kennelnime omanik ja
kennelnime omandist loobunud, saab taotleda ainuomandisse uut kennelnime. Ta ei saa liituda
juba kasutuses oleva kennelnime omanikuks.
6. Kennelnime kasutamine
6.1 Kasvataja saab registreerida ja kasutada ainult ühe kennelnime kõikidele tema poolt
kasvatatavatele tõugudele. Piirang kehtib ka mitme omaniku omanduses olevale
kennelnimele.
6.2 EKL/FCI süsteemis ei ole lubatud kasutada tõlgitud kennel- ja koertenimesid.
6.3 Kennelnime kasutamiseks peab kasvataja olema EKL liige. Mitme omanikuga kennelnime
puhul peavad kõik kennelnime omanikud olema EKL liikmed. Kasvataja(-d) ei tohi omada
kennelnime kasutamise ja/või kenneltegevuse piiranguid.
6.4 Kennelnimi on eluaegse kehtivusega ja üldjuhul kaotab kennelnimi kehtivuse selle
omaniku surma korral. Rohkem kui ühe omanikuga kennelnime korral jätkavad kennelnime
kasutamist teised omanikud.
6.5 EKL võib kennelnime üle kanda kasvataja pärija(te)le, tingimusel, et pärija vastab EKL
kasvatajale esitatud nõuetele. Üleandmine toimub EKL juhatuse otsusega, taotleja kirjaliku
avalduse alusel.
6.6 Mittepärandunud kennelnime ei kustutata rahvusvahelisest FCI registrist ja EKL
kennelnimede nimekirjast järgneva 20 aasta jooksul.
6.7 EKL-s registreeritud kennelnime ülekandmine teise FCI täisliikmesriiki, kandidaatriiki või
partnerriiki toimub kennelnime omaniku avalduse alusel. Kennelnime omanik informeerib
EKL-i koheselt e-posti teel või kirjalikult.
6.8 FCI täisliikmesriigist, kandidaatriigist- või partnerriigimaadest saabuvate kennelnimede
EKL registrisse kandmine toimub kennelnime omaniku/omanike kirjaliku või
digiallkirjastatud avalduse alusel, milles on ära näidatud ületoomise põhjus. EKL juhatus võib
põhjendatult keelduda asukohamaad vahetada sooviva
kennelnime lisamisest EKL
registrisse.
6.9 Omaniku kirjaliku avalduse alusel tühistatud kennelnime ei võeta kasutusele järgneva 20
aasta jooksul. Piirang kehtib ka omanikule.
7. Kennelnimedega seonduv hea tava
7.1 Kennelnime omanikud kohustuvad oma kenneltegevuses juhinduma EKL ja FCI
normatiivdokumentidest ja loomapidamise heast tavast.
7.2 EKL liikmed ja kasvatajad on kohustatud tunnustama vastastikku ja eranditult kõiki EKL
kasvatajate, FCI liikmete ja lepingupartenerite poolt FCI-s registreeritud kennelnimesid.
7.3 EKL kasvataja, FCI liikme ja/või lepingupartneri nimele FCI-s registreeritud kennelnime
kasutamise takistamist ja/või keelustamist teise EKL liikme või kasvataja poolt loetakse FCI
kennelnime mittetunnustamiseks, FCI/EKL liikmeõiguste ning kenneltegevuse takistamiseks.

7.4 EKL kasvataja, FCI liikme või lepingupartneri nimele registreeritud kennelnime
kasutamine kenneltegevuses ilma vastava FCI-s registreeritud kennelnime omaniku kirjaliku
kokkuleppeta on keelatud.
7.5 Kennelnime kasutamisega seotud vaidluste jms tekkimise korral, peatatakse EKL juhatuse
otsusega vaidlusaluste kennelnimede kasutusõigus.
7.5.1. Vaidlusaluse/vaidlusaluste kennelnimede edasise kasutusõiguse kohta teeb EKL juhatus
vastava otsuse.
7.6 EKL kasvataja, kes rikub kennelnimedega seonduvat head tava on EKL juhatusel õigus
kehtestada näitustel osalemise keeld Eestis ja/või peatada kasvataja kenneltegevus Eesti
Vabariigis EKL-i poolt tunnustatud koerakasvatajana määratud ajaks.
7.7 Kasvataja, kellele EKL/FCI on andnud eluaegse aretuskeelu, kaotab õiguse kennelnimele
automaatselt. Vastava taotluse esitab EKL büroo FCI-le 10 päeva jooksul, avaldades antud
info ka EKL kodulehel ja edastades info elektroonselt FCI liikmes-, lepingu- ja
partnerriikidele.

