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SISEKORRAEESKIRJAD
Artikkel 1- Liikmeks ja partneriks astumise taotlustele esitatavad nõuded
FCI liikmeks või partneriks astumise avaldusele tuleb lisada taotleva organisatsiooni
põhikirja ja eeskirjade kinnitatud koopia, samuti koopia juriidilisest dokumendist, millega
riik, millesse organisatsioon kuulub, annab liituda soovijale volituse, või pädevate riiklike
asutuste tõendi, mis näitab, milline õiguslik vorm on antud organisatsioonil oma riigis.
Avalduses peab taotleja muu hulgas kinnitama, et:
(a) taotlev organisatsioon kohustub järgima FCI peakomitee ja FCI üldkogu põhikirja,
eeskirju ja otsuseid.
(b) taotlev organisatsioon kohustub järgima kõiki FCI reegleid ja määrusi.
Artikkel 2 – Üldkogu hääletamine ja valimiskord
a) Hääletamine
Avaliku hääletamise korral peab iga hääletusõiguslik liige kasutama hääletuskaarti,
millele on selgelt märgitud riik, mida ta esindab, või, kui Peaassamblee on nii otsustanud,
pöördub FCI tegevdirektor isiklikult iga liikme poole eraldi.
b) Valimised
•
Igal peaassambleel määratakse valimiskomitee.
•
Valimiskomiteesse kuulub 3 liiget, kes ei saa ise kandideerida.
•
Valimiskomitee ja FCI tegevdirektor vastutavad hääletussedelite jagamise, kokku
kogumise ja loendamise eest.
•
Pärast valimisi tuleb hääletussedeleid säilitada 90 päeva FCI peasekretariaadis,
kinnipitseeritud ümbrikus ja turvalises kohas, ninga neid võib kontrollida isikute palvel,
kes valimistel kandideerisid.
Artikkel 3 - Peakomitee
1.
Peakomitee koguneb vähemalt kaks korda aastas. Kui täidesaatev komitee peab seda
vajalikuks, võib peakomitee koguneda sagedamini. Lisakoosolek peetakse päeval enne
FCI peaassamblee kogunemist.
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2.
Igal koosolekul otsustatakse võimaluse korral järgmise koosoleku läbiviimise kuupäev ja
koht.
Kui koosoleku läbiviimise kuupäeva ja kohta on vaja mingitel tähtsatel ja
ettenägematutel asjaoludel muuta, siis võib seda teha presidendi nõusolekul, eeldusel, et
on piisavalt aega kõigile liikmetele teatamiseks.
3.
Peakomitee koosolekute kutsed saadab välja presidendi nimel välja tegevdirektor. Kutsed
on kirjalikud ja need tuleb välja saata vähemalt kuu aega enne koosoleku toimumist.
Täidesaatev komitee valmistab ette koosoleku päevakorra. Peakomitee võib lisada pärast
täidesaatva komitee viimast koosolekut päevakorda punkte, kui seda on peetakse
vajalikuks. Peakomitee liikmed teatavad tegevdirektorile piisava ajavaruga teemadest,
mida tuleb päevakorras arutada.
4.
Tegevdirektor peab osalema kõigil peakomitee koosolekutel ja pidama protokolli.
Koosoleku protokoll koostatakse inglise keeles ja saadetakse kõigile peakomitee
liikmetele hiljemalt kuu aega pärast koosolekut. Protokolli tõlked teistesse FCI
ametlikesse töökeeltesse tehakse ja muudetakse kättesaadavaks nii ruttu kui võimalik.
Kui tegevdirektoril ei ole võimalik koosolekul osaleda, peab teda asendama keegi teine
vastavalt kvalifitseeritud isik, kes koostab ka protokolli.
5.
Tegevdirektor peab tegevuse kohta arvestust ja märgib üles koosolekute toimumise
kuupäevad ja peakomitee poolt heaks kiidetud otsused. Peakomitee liikmetel on soovi
korral õigus neid aruandeid vaadata ja kontrollida.
6.
Peakomitee peab toimunud koosoleku protokolli läbi vaatama ja heaks kiitma. Protokolli
originaalile kirjutavad alla president ja tegevdirektor ja see saadetakse
liikmesorganisatsioonidele hiljemalt 60 päeva jooksul pärast kinnitamist.
Artikkel 4 – Täidesaatev komitee
1.
Täidesaatev komitee koguneb vähemalt kaks korda aastas.
2.
Igal koosolekul otsustatakse võimaluse korral järgmise koosoleku läbiviimise kuupäev ja
koht.
3.
Täidesaatva komitee koosolekute kutsed saadab presidendi nimel välja tegevdirektor.
Kutsed on kirjalikud ja need tuleb välja saata vähemalt kuu aega enne koosoleku
toimumist.
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Täidesaatva komitee koosoleku päevakorra valmistavad ette president ja tegevdirektor.
Täidesaatva komitee liikmed võivad lisada koosoleku alguses päevakorda punkte.
4.
Tegevdirektor peab osalema kõigil täidesaatva komitee koosolekutel ja pidama
protokolli. Koosoleku protokoll koostatakse inglise keeles ja saadetakse kõigile
täidesaatva komitee liikmetele hiljemalt kuu aega pärast koosolekut.
Kui tegevdirektoril ei ole võimalik koosolekul osaleda, peab teda asendama keegi teine
vastavalt kvalifitseeritud isik, kes koostab ka protokolli.
5.
Tegevdirektor peab tegevuse kohta arvestust ja märgib üles koosolekute toimumise
kuupäevad ja täidesaatva komitee poolt heaks kiidetud otsused. Täidesaatva komitee
liikmetel on soovi korral õigus neid aruandeid vaadata ja kontrollida.
6.
Täidesaatev komitee peab toimunud koosoleku protokolli läbi vaatama ja heaks kiitma.
Protokolli originaalile kirjutavad alla president ja tegevdirektor.
7.
President ja tegevdirektor peavad kohtuma nii sageli kui on vajalik.
Artikkel 5 - Liikmed
Riiklikud koerteorganisatsioonid (FCI liikmed ja lepingulised partnerid) ja nende liikmed
võtavad vastastikku kohustuse mitte sekkuda üksteise künoloogia-alasesse tegevusse.
Artikkel 6 - Uute tõugude tunnustamise kord
Uusi tõuge võib tunnustada FCI. Tunnustamine koosneb kahest etapist: esialgne ja lõplik
tunnustamine.
Uute koeratõugude (nii esialgse kui ka lõpliku) tunnustamise kord on esitatud käesoleva
dokumendi liites (nr. 1) ja selle peab heaks kiitma peaassamblee.
Artikkel 7 - Tõustandardid
1.
Liikmed peavad andma peakomiteele oma riiklike tõugude loetelu ja vastavad
tõustandardid vähemalt ühes FCI ametlikus töökeeles.
Tõustandardid tuleb koostada lähtuvalt FCI poolt vastuvõetud mudelist, ehk nn.
Jeruusalemma liigutusest (vt liide nr. 2). Peasekratariaat vastutab tõlgete eest FCI
ametlikesse töökeeltesse.
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2.
Uus või modifitseeritud tõustandard hakkab kehtima sellest päevast, kui see on
avaldatud vähemalt ühes FCI ametlikus töökeeles. Algse, kehtiva tõustandardi
avaldamise kuupäev (tõustandardi teisel leheküljel) vastab peakomitee koosoleku
toimumise kuupäevale, millal kiideti heaks uus või parandatud tõustandard.
Muudetud tõustandardi avaldamise eest vastutab peasekretariaat. Avaldamise kuupäev
peab olema märgitud tõustandardi esimesele leheküljele.
3.
Enne uue või modifitseeritud tõustandardi vastuvõtmist tuleb konsulteerida standardite
komisjoniga ning kahtluste korral, eriti sellisel juhul, kui taotletakse uue tõu
tunnustamist, tuleb küsida teaduskomisjoni seisukohta.
4.
Peakomitee kohustuseks on kinnitada uute tõugude esialgse tunnustamise taotlused.
Lisaks peab peakomitee samuti kinnitama muudatused olemasolevatesse
tõustandarditesse ja esialgset tunnustamist ootavatesse tõustandarditesse, mida on
taotlenud liikmed, kes nende standardite eest vastutavad, ja pärast seda, kui need on läbi
vaadatud standardite komisjoni poolt, vajadusel aga, ja eriti uute tõugude puhul, ka
teaduskomisjoni poolt. Uued tõustandardid peavad tuginema selle riigi standardile, kust
tõug on pärit või kellele see kuulub. Uued tõud ja neid kirjeldavad standardid
kinnitatakse lõplikult peaassamblee poolt.
FCI liikmesriigid ja lepingulised partnerid on kohustatud tagama, et nende kohtunikud
tutvuvad uute tõustandarditega või tõustandarditesse tehtud muudatustega nii ruttu kui
võimalik.
Artikkel 8 - Tõuraamatud
1.
Iga liige ja lepinguline partner peab pidama kõigi FCI poolt tunnustatud tõugude kohta
tõuraamatut. Samuti on nad kohustatud pidama tõuraamatu lisaregistrit.
Selleks, et koera võiks kanda tõuraamatusse või selle lisaregistrisse, peab koera kasvataja
/ omanik elama ametlikult riigis, kus koer registreeritakse.
Tõuraamatu lisaregistrisse registreeritakse koerad, kes on tunnustatud esialgselt.
Tõutunnistustele, mis on välja antud koertele, kelle tõug ei ole FCI poolt tunnustatud, ei
tohi panna FCI logo ja peab olema kirjutatud märkus "tõug ei ole FCI poolt tunnustatud".
2.
Liikmed ja lepingulised partnerid peavad vastastikku eranditult tunnustama üksteise
tõuraamatuid ja nende lisaregistreid.
Erinevate tõuraamate tähistuste nimekirja uuendab ja avaldab FCI peasekretariaat.
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Iga FCI liikmesriigi ja lepingulise partneri tõuraamatud peavad võimaliku uurimistöö
läbiviimise huvides olema FCI poolt tunnustatud organisatsioonidele kättesaadavad.
3.
Tõutunnistusel peab tõuraamatu registreerimisnumbrile järgnema selle tõuraamatu
tähistus, millesse koer on registreeritud (näiteks: SHSB/LOS : n° 255 333); lisaks tuleb ära
märkida vähemalt kolme eelneva sugupuu registreerimisnumbrid ja tähised.
Registreerimistunnistustele, kaasa arvatud väljaveo registreerimistunnistused, tuleb
lisada koera karvkatte tüüp, värv ja pikkus.
Tõutunnistusel peavad olema ära näidatud FCI ametlikud tiitlid, samuti võidakse sellele
märkida riiklikud tiitlid, mis on antud FCI liikmete ja lepinguliste partnerite poolt.
4.
Kui koer on pärit riigist, mis ei ole FCI liige või lepinguline partner, või millega puudub
tõugude tunnustamise kokkulepe, võivad FCI liikmed ja lepingulised partnerid ning
samuti nende poolt volitatud tõuklubid vaatamata eespool toodud sättele 2 registreerida
koera tõuraamatu lisaregistris tunnustamata tõuna, kui koer on eelnevalt kõnealuse tõu
kohtuniku poolt läbi vaadatud, koos oma sugupuuga alates 4. põlvest. Sama kehtib ka
koerte kohta, kellel tõutunnistus puudub.
5.
Iga liige või lepinguline partner võib keelduda oma tõuraamatusse (uuesti)
registreerimast koera, kes kannatab pärilike defektide all, või koera, kellel on puudused,
mis on vastuolus põhikirja Artikkel 2-ga, või koera, kes ei vasta vastava liikme või
lepingulise partneri valikureeglitele. Teine võimalus on selline koer registreerida
tõuraamatu eriregistrisse „piiratud registreeringuga kui tõuaretuseks mittekõlbulik.“
Lisaks ei ole liikmed ega lepingulised partnerid kohustatud automaatselt registreerima
või uuesti registreerima oma tõuraamatus maale toodud koera, kui nad peavad
tõutunnistust ebakorrektselt koostatuks. Sellisel juhul peavad liikmed ja lepingulised
partnerid selgesõnaliselt selgitama väljaveo registreerimistunnistuse välja andnud
liikmele, mis on keeldumise põhjuseks.
6.
Riikides, kus FCI liikmetel ja lepingulistel partneritel on tõuklubid, kes peavad ise
rahvusliku kennelorganisatsiooni eest oma tõuraamatuid, peab olema
registreerimistunnistusel selgelt ära näidatud, et need tõuklubid on riikliku
kennelorganisatsiooni liikmed.
7.
Registreerimistunnistused kehtivad ametlikult nii FCI liikmete kui ka lepinguliste
partnerite jaoks.
8.
Registreerimistunnistuse väljaandmisel tuleb sellele selgelt märkida kõik silmaga
nähtavad ja eristatavad kõrvalekalded tõustandardi kirjeldusest. Pesakonna igale koerale
antakse välja ainult üks registreerimistunnistus ja ainult üks väljaveo
registreerimistunnistus, millele peab olema märgitud koera omaniku nimi; kui koera
omaniku nimi ei ole registreerimistunnistusele kirjutatud, peab riiklik
kennelorganisatsioon välja andma eraldiseisva koeraomaniku tunnistuse. Lisaks peab
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olema määratud üks isik, kes on vastutav koera omandiõiguse eest. Selle isiku nimi peab
olema koeraomanike nimekirjas esimene.
9.
Kui koer müüakse välismaale, peab riiklik kennelorganisatsioon välja andma kinnitatud
väljaveo registreerimistunnistuse, mis on kirjutatud ühes FCI neljast ametlikust keelest.
Sealjuures ei ole lubatud välja anda väljaveo registreerimistunnistust koerale, kellel
puudub ID-märgistus (tätoveering või kiip).
Kui koer on registreeritud tõuraamatu lisaregistris (lisas), võib talle anda väljaveo
registreerimistõendi, et teda saaks uuesti registreerida tõuraamatu teises eriregistris.
Kõigi koerte kohta, kelle on registreerinud FCI liige või lepinguline partner ja kes on
pärast seda maalt välja viidud, peab riiklik koerteorganisatsioon, kes koera registreeris,
kinnitama koera omandiõiguse ülemineku uuele omanikule, märkides uue omaniku nime
ja aadressi väljaveo registreerimistunnistusele või andes välja eraldiseisva
omanikusertifikaadi.
10.
Rahvuslikud koerteorganisatsioonid ja nende tõuklubid ei tohi teha muudatusi või muuta
ühtegi teavet koera kohta, kes on juba registreeritud mõnes tunnustatud tõuraamatus.
Koera esmane registreerimisnumber ja tõuraamatu tähis peavad olema märgitud kõigile
dokumentidele, mis sisaldavad künoloogia-alast teavet (töökatsete programmid, näituste
kataloogid, tõutunnistused, registreeringu vormid), uue tõuraamatu
registreerimisnumbri kõrvale.
11.
Kui koer müüakse välismaale, tuleb väljaveo registreerimistunnistusele märkida uue
tõuraamatu registreerimisnumber ja tähis. Seda infot peab kinnitama tõuraamatut pidav
riiklik koerteorganisatsioon pitsati ja allkirjaga.
Maale toodud koerale ei ole lubatud välja anda uut tõutunnistust.
12.
FCI liikmed ja lepingulised partnerid peavad andma oma riigis kehtivate
registreerimistunnistuste näidised FCI peasekretariaadile. FCI peasekretariaat peab
viivitamatult teavitama kõiki liikmeid ja lepingulisi partnereid mistahes muudatustest
tõutunnistuses.
13.
FCI liikme või lepingulise partneri poolt välja antud tõutunnistust peavad tunnistama kõik
ülejäänud liikmed ja lepingulised partnerid "dokumendina, mis tõestab, et kutsikate
vanemad on puhtatõulised ja samast tõust“. Liikmed ja lepingulised partnerid võivad
siiski apelleerida eespool mainitud punktile 5. Välja antud tõutunnistusi ei tohi ükski liige
või lepinguline partner ühelgi juhul tühistada.
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14.
FCI liikmed ja lepingulised partnerid ei ole kohustatud oma tõuraamatutesse
registreerima ja tõutunnistusi väljastama kutsikatele, kes sünnivad vanematest, kes ei
vasta FCI tõustandarditele.
Artikkel 8 - kennelnimed
1.
Kõik liikmed peavad esitama uute kennelnimede registreerimiseks FCI rahvusvahelises
kennelnimede registris avalduse FCI peasekretariaadile. Riiklik koerteorganisatsioon võib
esitleda registreerimise taotluse ainult nende koerakasvatajate nimel, kes elavad
ametlikult kõnealuses riigis. FCI tunnistab kennelnimede kaasomandit. Sellisel juhul peab
siiski iga pesakonna puhul kinnitama, kes vastutab ühisomandi puhul ametlikult kõigis
aretusega ja tõuraamatusse registreerimisega seotud küsimustes riiklike ja
rahvusvaheliste reeglite järgimise eest.
2.
FCI liikmed ja lepingulised partnerorganisatsioonid peavad tunnustama teiste liikmete ja
lepinguliste partnerite poolt registreeritud kennelnimesid.
3.
FCI vastutab kennelnimede rahvusvahelise registri range kontrolli eest, et vältida mõne
nime kahekordset esinemist, mis võiks segadust tekitada.
4.
Kennelnimede andmisel lähtutakse alljärgnevatest sätetest:
a) Koertel ei saa olla teine kennelnimi, kui on nende kasvatajal. Reeglina loetakse
kasvatajaks inimest, kellele kuulub emane koer paarituse hetkel. Kui müüakse tiine
emane, siis peab kutsikatele ostja kennelnime andmiseks olema olemas müüja kirjalik
luba.
b) Pärast seda, kui koera nimi ja kennelnimi on ametlikult registreeritud, ei tohi neid
muuta.
c) Riiklik kennelorganisatsioon võib lisada FCI poolt registreeritud kennelnime
tõutunnistustele, kui riiklik tõutunnistusi väljastav kennelorganisatsioon tunnustab
kõnealust tõugu.
d) Üks kasvataja võib kõigile enda poolt kasvatatud tõugudele registreerida ainult ühe
kennelnime.
e) Kennelnimi antakse ühele isikule ja see kehtib terve elu, välja arvatud juhul, kui seda
enam ei kasutada, või juhul, kui kennelnime omanik sellest kirjalikult loobub.
Üldreeeglina kaotab kennelnimi kehtivuse, kui inimene, kellele see on antud, lahkub
siit ilmast. Riiklik kennelorganisatsioon võib volitada kennelnime üleandmise
kasvataja järeltulijale, kui selle järeltulija õigused on korralikult kindlaks tehtud.
Kennelnime valdaja võib kenneli töö juhtimisse kaasata partneritena oma abikaasa,
lapsed või sugulased, eeldusel et need on vähemalt 18-aastased. Aretustöö ja
kasvatuse eest vastutab kennelnime omanik.
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Aretusühingud, milles on kaks või rohkem liiget, peavad taotlema ühist kennelnime,
mille puhul kehtivad eespool toodud nõuded. FCI-le tuleb teatada kõigist
muudatustest ühingu struktuuris.
Kõiki teisi küsimusi reguleerivad vastava riikliku koerteorganisatsiooni sätted. Iga
koerakasvataja, kes kavatseb kolida mõnda teise riiki, kus FCI-l on olemas liige või
lepinguline partner, peab sellest teavitama selle riigi liiget või lepingulist partnerit,
kus kennelnimi on registreeritud, et üleviimise võiks õigesti läbi viia.
Kennelnime kasutamise tingimused põhinevad riikliku koerteorganisatsiooni ja
koerakasvataja(te) vahel sõlmitud lepingul.
Kennelnime omava abielupaari lahkuminemise või lahutuse korral peavad endised
kennelnime omanikud seaduslikult näitama, kellele jääb kennelnime kasutamise
õigus. Sellisel puhul võib ka juhtuda, et kennelnimi antakse edasi uuele omanikule /
uutele omanikele, kui ta / nad vastavad riikliku kennelorganisatsiooni nõuetele
kennenime omanike kohta.
Kui kennelnime kohta laekub riiklikule koerteorganisatsioonile kaebus, ei saa
kõnealust kennelnime kasutada enne, kui riiklik koerteorganisatsiooni on kinnituse
kennelnime omanikule edastanud.
f) FCI poolt tunnustatud kennelnimed on ülimuslikud riiklikul tasanditel tunnustatud
kennelnimede suhtes.
FCI poolt tunnustatatud kennelnime omaniku kaebuse korral tühistatakse FCI nõudel
riikliku tasandi kennelnimi, kui see kahjustab FCI poolt tunnustatud nime, olles
sellega liiga sarnane. Alates 1. jaanuarist 2006, ei ole liikmetel ja lepingulistel
parteritel lubatud registreerida kennelnimesid ainult riiklikul tasandil.
Artikkel 10 - Sündmused
Rahvusvahelised üritused
FCI egiidi all korraldatakse rahvusvahelisi kõikide tunnustatud koeratõugude näitusi ja võistlusi,
kus koertele jagatakse FCI auhindu (CACIB, CACIT,CACIAG, CACIL, CACIOB). Kõikidel
rahvusvaheliste näitustega seotud dokumentidel ja kataloogidel peab olema FCI logo. FCI logo
peab ka sündmuse ajal nähtaval olema.
Rahvusvaheliste sündmuste kohta esitatud kaebused tuleb enne võimalikku FCI peakomiteele
saatmist sündmuse korraldajate poolt läbi vaadata ja käsitleda. Kohtunikke puudutavaid kaebusi
peavad läbi vaatama riiklikud koerteorganisatsioonid, kes on andnud kõnealustele kohtunikele
volituse antud sündmusel kohtunikuna tegutseda.
Hindamise kohta tehtud kaebusi ei aktsepteerita.
Riiklikud
a) FCI liikmesriik või lepinguline partner ei tohi teha ettepanekut anda välja
rahvusvaheliste näituste sertifikaati (CAC -Certificat d’Aptitude au Championnat) Championship Certificate) näitustel, mis korraldatakse teise FCI liikme/ lepingulise
partneri territooriumil, ka siis mitte, kui nende kahe liikme / lepingulise partneri
vahel on kokkulepe või leping.
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b) FCI liikmesriigi või lepingulise partneri riikliku tšempioni tiitli saamiseks peab koeral
olema saadud vastava riigi territooriumil vähemalt kaks rahvusvahelise näituse
sertifikaati (CAC), välja arvatud juhul, kui koer on juba mõne teise FCI liikme või
lepingulise partneri riiklik tšempion.
Kõiki neid sündmusi puudutavaid kaebusi peavad käsitlema ürituse korraldajad. Kohtunikke
puudutavaid kaebusi peavad läbi vaatama riiklikud koerteorganisatsioonid, kes andsid
kõnealustele kohtunikele volituse tegutseda antud sündmusel kohtunikuna.
Hindamise kohta tehtud kaebusi ei aktsepteerita.
Artikkel 11 - Kohtunikud
1.
FCI liikmesriikide ja lepinguliste parterite kohustuseks on koolitada ja kontrollida
kohtunikke, kellel on õigus välja anda rahvusvahelisi sertifikaate CACIB (rahvusvaheline
näituste sertifikaat), CACIT (rahvusvaheline töökatsete sertifikaat), CACIAG
(rahvusvaheline ärksuse sertifikaat), CACIOB (rahvusvaheline kuulekuse sertifikaat) ja
CACIL (rahvusvaheline maastikujooksude sertifikaat). FCI, selle liikmes- ja partnerriigid
võivad tunnustada ainult sellise ettevalmistuse saanud kohtunikke.
2.
FCI liikmesriigid ja lepingulised partnerid võivad oma kohtunike nimekirja kanda ainult
kohtunikud, kes elavad ametlikult selles riigis, kus asub vastava liikmesriigi või lepingulise
partneri peakontor. Lisaks võib iga kohtunik olla kantud ainult ühte FCI kohtunike
nimekirja.
FCI liikmesriigid ja lepingulised partnerid peavad avaldama hetkel kehtiva kohtunike
nimekirja (nimi, aadress, e-post, kvalifikatsioon, räägitavad keeled) oma veebisaidil.
Lisaks tuleb uuendatud nimekiri saata igal aastal FCI peasekretariaati.
FCI liikmesriikide ja lepinguliste partnerite enda otsustada on, kas avaldada oma
kohtunike nimekiri internetis ja saata see FCI peasekretariaati või mitte.
Artikkel 12 - Koerakasvatajate eetikakoodeks
Koerte kasvatamine ja nende arendamine peab olema rajatud pikaajalistele eesmärkidele
ja tasakaalustatud põhimõtetele nii, et see ei põhjustaks koertel haigusi, halba iseloomu
ja tööoskuste puudumist.
Kasvatus peab olema rakendatud tõu geneetilise mitmekülgsuse (polügeensuse)
säilitamise ja eelistatavalt ka selle arendamise teenistusse.
Tõuaretuseks tohib kasutada ainult funktsionaalselt terveid koeri. Kõik kasvatajad on
kohustatud aretuseks mõeldud koerte valimisel määratlema, kas need tõuloomad on
vaimselt ja füüsiliselt sobilikud tervete järglaste saamiseks.
Kasvataja kohustuseks on veenduda, et koerad, keda ta kavatseb paaritamiseks kasutada,
on tasakaaluka temperamendiga ja heas füüsilises vormis.
Nii kaua, kuni kutsikas on kasvataja hoole all, peab kasvataja kindlustama talle vaimselt ja
füüsiliselt soodsa keskkonna ja tagama kutsika korraliku sotsialiseerumise.
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Artikkel 13 - Trahvid ja sanktsioonid
FCI tunnistab kõiki seaduslikult kehtivaid lõplikke sanktsiooni (mistahes isikute vastu,
nagu kohtunikud, kasvatajad, näitustel osalejad, koerajuhid, jne.), millest on teatanud
tema liikmesriigid ja lepingulised partnerid ning teavitab teisi liikmesriike ja lepingulisi
partnereid, et kõigis FCI jurisdiktsiooni alla kuuluvates riikides saaks neid sanktsioone
rakendada.
Artikkel 14 - Ametlik elukoht
Kui ametlikku elukohta pole võimalik määrata vastavalt FCI põhikirja reeglitele, võetakse
arvesse järgmist:
isiku ametlik elukoht on riigis, kus ta veedab suurema osa oma ajast ja mis on
tema suhtlusringi keskmeks.
Kui ametlikku elukohta pole võimalik määrata ka ülaltoodud määratluse alusel, võetakse
arvesse järgmist:
isiku ametlik elukoht on riigis, kus ta maksab oma maksud
Kui ka see ei aita ametliku elukoha määratlemisel, langetab otsuse FCI peakomitee.

Need sisekorraeeskirjad on kinnitatud FCI peaassambleel Acapulcos, 23. mail 2007.
Paksu ja kaldkirjaga tehtud parandused on vastu võetud FCI peaassambleel Milaanos 3. juunil
2015 ja kehtivad alates 19. oktoobrist 2015.
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