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Kasutatavad lühendid:  
EKL – Eesti Kennelliit 
EKL JKK – Eesti Kennelliidu Jahikoerte Kogu 
  
1. Jahikatsekohtuniku definitsioon.  
1.1. JAHIKATSEKOHTUNIK on EKL usaldusisik, kes on Eesti Kennelliidu poolt saanud õiguse hinnata ühte või 
enamat EKL poolt kinnitatud jahikatset.  
1.2. Jahikatsekohtunikud jagunevad rahvuslikeks jahikatsekohtunikeks ja rahvusvaheliseks jahikatsekohtunikes.  
1.2.1 Rahvuslikel jahikatsekohtunikel on õigus hinnata jahikatseid rahvuslikul tasemel  talle kinnitatud pädevuse 
piires.  
1.2.2 Rahvusvahelistel jahikatsekohtunikel on õigus hinnata rahvuslikke ja rahvusvahelisi jahikatseid talle EKLi 
poolt kinnitatud pädevuse piires kõigis FCI liikmesmaades. Rahvusvaheliseks jahikatsekohtunikuks on õigus 
kandideerida kohtunikul, kes on järjepidevalt hinnanud vastavat jahikatset Eestis 5 aasta jooksul vähemalt 30 koera 
ja täidab kõik FCI  poolt vastava katse hindavale kohtunikule ettenähtud nõuded. Vastav taotlus esitatakse EKL JKK 
eestseisusele koos eelpool toodud nõudeid kinnitavate dokumentidega. 
1.3. Jahikatsekohtuniku pädevused kinnitab EKL juhatus EKL JKK eestseisuse ettepanekul. 
 
2. Jahikatsekohtunike koolitus  
2.1. Jahikatsekohtunike koolitus toimub vastavalt koolitusjuhendile.  
  
3. Jahikatsekohtuniku pädevuse kinnitamine  
3.1. EKL JKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse jahikatsekohtunikule hindamisõiguse kinnitamiseks. 
3.2. Peale EKL juhatuse kinnitust kantakse jahikatsekohtunik jahikatsekohtunike nimekirja ja talle väljastatakse 
tema pädevust kinnitav tunnistus.  
3.3 Jahikatsete kohtunike ametlikku nimekirja haldab EKL JKK. 
  
4. Hindamispädevuse laiendamine 
4.1 Hindamispädevuse laiendamine toimub vastavalt koolitusjuhendile.  
  
5. Jahikatsekohtuniku õigused 
5.1 Kohtunikul on õigus  

• hinnata neid jahikatsete alasid, mille hindamiseks on ta saanud EKL-ilt vastava õiguse ning langetada 
sealjuures ainuisikulisi otsuseid; 

• põhjendatult keelduda eksami või võistluse hindamisest; 
• saada informatsiooni eksami või võistluse toimumise tingimuste kohta;  
• teada eksami või võistlusega seotud kontaktandmeid (korraldajate, toimumis- ja majutuskohtade 

telefoninumbrid, e-posti aadressid); 
• hiljemalt 3 päeva enne katse toimumist saada korraldustoimkonnalt teada hinnatavate koerte arv;  
• hindamise ajal vähemalt ühele korraldaja või enda poolt määratud abilisele;  
• järgmiste kulude kompenseerimisele: 

o kohtuniku päevaraha kokkuleppel mitte vähem kui 75€ iga hindamisepäeva kohta ja 35 eurot 
reisipäeva kohta; 

o sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast eksami või võistluse toimumise kohta. Need kulud 
sisaldavad ka kohtuniku transpordikulusid lennu-, bussi- ja rongijaamast või sadamast 
majutusasutusse ja tagasi, kui jahikatse toimkond ei korralda kohtuniku transporti. Arusaamatuste 
vältimiseks rahvusvaheliste reiside korral on soovitav toimkonnal ise kohtunikule piletid osta. 
Kohtunikul on õigus turismiklassi lennuks, kui vahemaa tema alalise elukoha ja eksami või 
võistluse koha vahel ületab 300 km. Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse 0,30€/km 
sõiduks alalisest elukohast eksami või võistluse toimumiskohta;  

o muud katse korraldajaga kokkulepitud kulutused  



o majutuskulud, kaasa arvatud broneerimine. Kohtunikul on õigus olla majutatud majutusasutusse 
ühekohalisse numbrituppa. Kui eksami või võistluste ajakava tõttu ei ole kohtunikul võimalik 
saabuda ja lahkuda võistlusepäeval, siis tuleb kompenseerida ka võistlusele eelnev ja/või järgnev 
päeva majutus; 

o reisikindlustused; 
o hommiku-, lõuna- ja õhtusöök; 

• keelduda soorituse hindamisest, kui koerajuhi käitumine on ebaviisakas, kohtunikku solvav või hindamist 
takistav; 

• keelduda hindamast suuremat arvu koeri, kui näeb ette katse-eeskiri; 
• keelduda hindamast eksamil või võistlusel, mille korraldus ei ole läbi viidud vastavalt eeskirjadele; 
• pöörduda oma huvide kaitsmiseks EKL JKK  poole.  

6. Jahikatsekohtuniku kohustused  
6.1 Kohtunik on kohustatud: 

• hindama koeri vastavalt kehtivatele eeskirjadele; 
• järgima rahvuslikke ja rahvusvahelisi loomakaitsealaseid nõudeid; 
• järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid; 
• kohtlema kõiki eksamil või võistlusel osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt; 
• järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid, suheldes eksamil või võistlusel osalejatega  
• ning teiste kohtunikega; 
• juhtima korraldaja tähelepanu puudustele, mis esinesid eksami või võistluse korraldusel ja läksid vastuollu 

kehtivate eeskirjadega.  
6.2 Kohtunik ei tohi:  

• hinnata jahikatseid, milliste hindamisõigust tal ei ole;  
• end kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda;  
• loobuda mõjuva põhjuseta eksami või võistluse hindamisest, milleks ta on andnud oma eelneva  

nõusoleku; 
• hilineda hindamisele ega lahkuda ürituselt enne, kui ta on täitnud kõik korraldajatega kokku lepitud  
• ülesanded; 
• teist katsekohtunikku või katsel osalejat avalikult kritiseerida ja/või solvata; 
• ürituse ajal tarbida alkohoolseid jooke või joovastavaid ained, viibida üritusel joobes olekus ega  

hindamise ajal suitsetada; 
• kanda ebakorrektset ja oma ülesannetele mittevastavat riietust; 
• osaleda koerajuhina eksamil või võistlusel, kus ta kohtunikuna tegev on ja kohunikke on vähem kui 2; 
• hinnata koera, kellega ta samas majapidamises elab, kelle omanikuks, kaasomanikuks või keda ta ise on 

koolitanud vähem kui 6 kuu jooksul enne katsekuupäeva või kelle kasvatajaks ta on.  
  
7. Jahikatsekohtuniku hindamispädevuse ära võtmine või peatamine 
7.1 Kohtunikult võetakse EKL juhatuse otsusega ühe, mitme või kõigi jahikatsealade ulatuses hindamisõigus ära ja 
ta kustutatakse vastavas ulatuses EKL jahikatsekohtunike nimekirjast:  

• tema vastavasisulise avalduse alusel;  
• kui tema EKL liikmelisus on lõppenud;  
• EKL JKK ettepanekul EKL juhatuse sanktsiooniotsusega. 

7.2 Jahikohtuniku hindamisõigus peatatakse:  
• kui ta ei ole 5 aasta jooksul töötanud jahikatsekohtunikuna, laiendanud oma hindamispädevust, osalenud 

täiendkoolitustel või esinenud ise loengutega kohtunikele;  
• kui ta ei osale vastaval erikoolitusel nende jahikatsealade eeskirjade muutumise korral, mille 

hindamispädevust ta omab,  
• EKL JKK ettepanekul EKL juhatuse sanktsiooniotsusega. 

  
8. Kaebused jahikatsekohtuniku tegevuse kohta 
8.1 Kui kohtunik rikub kehtivaid FCI või EKL normatiivakte või eeskirju, tuleb selle rikkumise kohta hiljemalt 3 
tööpäeva jooksul esitada EKL JKK eestseisusele kirjalik avaldus kahe tunnistaja allkirjadega. 



8.2 Kohtunik kutsutakse EKL JKK eestseisuse koosolekule, millest tuleb kutsutavat teavitada vähemalt 14 päeva 
ette,st selgituste ära kuulamiseks. Juhul, kui kohtunik keeldub või ei ilmu kahel korral kohale ilma mõjuva 
põhjuseta, lahendatakse küsimus tema osavõtuta. 
8.3 EKL JKK eestseisus uurib võimalikke rikkumisi ning teeb vajadusel EKL juhatusele ettepaneku kohtunikule 
karistuse määramiseks. 
8.4 Kui kohtunik on oma tegevuses rikkunud FCI või EKL nõudeid ja see rikkumine on leidnud tõestust, võib EKL 
juhatus EKL JKK ettepanekul sõltuvalt rikkumise ulatusest määrata talle ühe järgmistest karistustest 
(sanktsiooniotsus):  

• hoiatus; 
• hindamispädevuse peatamine ühe, mitme või kõigi jahikatsealade hindamispädevuse peatamine kuni 3 

aastaks 
• hindamispädevuse ära võtmine ja kustutamine jahikatsekohtunike nimekirjast ühe, mitme või kõigi  

jahikatsealade ulatuses. 
  
9. Jahikatsekohtuniku hindamispädevuse ennistamine  
9.1 Jahikatsekohtuniku hindamispädevuse taastamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus EKL JKK 
eestseisusele. Kui EKL JKK eestseisus otsustab hindamispädevuse ennistada, edastatakse otsus EKL juhatusele 
kinnitamiseks.  
9.1.1 Kui jahkatsekohtunik on hindamispädevuse kaotanud EKL liikmelisuse lõppemise tõttu, tuleb tal enne 
hindamispädevuse ennistamist taastada liikmelisus. 
9.1.2 Kui jahikatsekohtunik on kaotanud hindamispädevuse põhjusel, et ta ei ole ettenähtud ajaperioodi jooksul 
kohtunikuna töötanud või nõutud täienduskoolitustel osalenud, tuleb tal enne hindamispädevuse ennistamist 
sooritada jahikatsekohtuniku pädevuseksami praktiline osa nendel jahikatsealadel, milliste hindamispädevust ta 
soovib ennistada.  
9.2 Kui jahikatsekohtunikul on hindamispädevuse ära võetud FCI või EKL eeskirjade rikkumise tõttu, saab 
kohtunik  kandideerida uuesti kohtunikuks läbides koolitusjuhendis kirjeldatud koolitusprotsessi alustades 
põhikoolitusest. 
 
 


