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1. Karjatamise kohtuniku definitsioon ja 
kvalifikatsioon 

1.1 Karjatamise kohtunik (edaspidi "kohtunik") on isik, kes on Eesti Kennelliidu (edaspidi 

„EKL“) poolt saanud õiguse hinnata ühte või enamat EKL poolt kinnitatud karjatamisala. 

Karjatamise kohtunike ametlikku nimekirja peab EKL Karjakoerte Kogu (edaspidi EKL-KAR). 

 1.1.1 EKL rahvuslikel kohtunikel on õigus hinnata Eestis toimuvatel rahvuslikel 
karjatamisinstinkti testidel, karjatamise katsetel, eksamitel ja võistlustel temale EKL poolt 
kinnitatud pädevuse piires. See ei anna pädevust hinnata välismaal. 
 1.1.2 EKL rahvusliku karjatamise kohtuniku pädevuse kinnitamine ja EKL kohtunike nimekirja 
kandmine toimub EKL-KAR eestseisuse otsusega. Taotluse kohtuniku kinnitamiseks esitab EKL 
juhatusele EKL-KAR eestseisus pärast seda, kui kohtunikukandidaat on  sooritanud  
tulemuslikult kohtuniku pädevuseksami. 
 1.1.3 FCI karjatamise kohtunikul  on  õigus  hinnata  kõigis  FCI  liikmesriikides  
toimuvatel  rahvuslikel  ja rahvusvahelistel karjatamisinstinkti testidel, karjatamise katsetel, 
eksamitel ja võistlustel temale EKL poolt kinnitatud pädevuse piires. 
 1.1.4 FCI  karjatamise kohtuniku  pädevuse  kinnitamine  toimub  EKL  juhatuse  otsusega.  
Taotluse  FCI karjatamise kohtuniku kinnitamiseks esitab EKL juhatusele EKL-KAR eestseisus 
pärast  seda,  kui EKL karjatamise kohtunik on täitnud käesoleva reglemendi punktis 1.1.5 
nimetatud eeltingimused ja esitanud EKL-KAR-le  vastavasisulise  taotluse.  EKL büroo  esitab  
vähemalt  kord  aastas  ametliku  FCI karjatamise kohtunike nimekirja FCI-le. 
 1.1.5 FCI  karjatamise kohtunikuks kandideerimiseks peab EKL rahvuslik 
karjatamise kohtunik: 

a) oskama vähemalt ühte neljast FCI ametlikust keelest (inglise prantsuse, saksa ja 

hispaania keel)  

b) olema taotluse esitamise ajal võistelnud vähemalt ühe koeraga kõrgeimal  karjatamise 

astmel (FCI IHT-3) 
c) olema sooritanud kirjaliku eksami, kus on näidanud piisavalt teadmisi kohtunikana 

käitumise, hindamise põhimõtete ja tehnika osas ning FCI karjatamist puudutavate 

reeglite tundmist. Eksamikomisjonis peab olema vähemalt 2 karjatamise kohtunikku. 

d) olema hinnanud/stažeerinud? (have independant judging experience) 2 aasta jooksul 

ametlikke karjatamisinstinkti teste, karjatamise katseid, eksameid või võistlusi, millest 

vähemalt 6 peavad olema FCI IHT tasemel katsed, kus on esindatud kõik tasemed. Üheks 

hindamiskorraks loetakse ühe korraldava organisatsiooni poolt taotletud ja ühel või 

mitmel järjestikusel kuupäeval toimuva eksami või võistluse hindamine. 

e) saanud vähemalt kahelt rahvusvaheliselt karjatamise kohtunikult soovituskirja  

2 Karjatamise kohtuniku koolitus 

2.1 Karjatamise kohtuniku koolitus koosneb järgnevatest etappidest: 
a) EKL katsekohtuniku ja koolitaja baaskursus, mis lõppeb teooriaeksamiga. 

Karjatamise  kohtunikukandidaat, kes on juba EKL poolt stažeerima lubatud või 
atesteeritud koolitaja või kohtunik, ei pea baaskursust ja sellele järgnevat eksamit uuesti 
sooritama. 

b) Karjatamise põhikursus,  millele  järgneb  teooriaeksam  karjatamisinstinkti testide, 
karjatamise katsete ja võistluste hindamispõhimõtete ja eeskirjade tundmise kohta. 
Enne karjatamise põhikursusel osalemist  peab kohtunikukandidaat  olema  täitnud 



eeltingimused,  mis  on loetletud punktis 2.3. Eeltingimuste täitmist kontrollib 
põhikursuse korraldaja. 

c) stažeerimine vastavalt punktis 2.5. esitatud tingimustele 
d) karjatamise kohtuniku pädevuseksam 

 

2.2 EKL Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursus 

 2.2.1 EKL Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursust reguleerib EKL katsekohtuniku statuut p.2.2. 
2.2.2 EKL Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid 

ja/või EKL. 

 2.3 Karjatamise kohtunikuks saamise eeltingimused 

Kohtunikukandidaadil  peavad  eeltingimused  täidetud  olema  enne  punktis  2.4  kirjeldatud 
karjatamise põhikursusel osalemist.  Samad  nõuded  kehtivad  kohtunikule,  kes  soovib  oma 
hindamisõigusi laiendada. 
 2.3.1 Üldised nõudmised kandidaadile: 

a) olema vähemalt 18-aastane;  
b) omama alalist elukohta Eestis; 
c) sobima iseloomu ja füüsiliste omaduste poolest kohtunikuks; 
d) olema EKL ja EKL-KAR liige; 
e) omama vähemalt keskharidust või kutseharidust või samaväärset haridustaset. 
f) saanud koerajuhina koeraga ametlikul karjatamise testil, katsel, eksamil või võistlusel 

tulemuse; 
g) on olnud karjatamise testi, katse, eksami või võistluse korraldustoimkonnas. 

 

2.4 Karjatamise põhikursus 
 2.4.1 Karjatamise põhikursust korraldavad  EKL  liikmesorganisatsioonid  ja/või  EKL-
KAR.  Põhikursuse korraldamisest  tuleb teatada EKL-KAR eestseisusele vähemalt  üks kuu enne 
loengu toimumist. Enne põhikursusel osalemist peab kohtunikukandidaat olema täitnud 
eeltingimused,  mis  on loetletud punktis  2.3.  Eeltingimuste  täitmist kontrollib põhikursuse 
korraldaja. 
 2.4.1.1 Karjatamise põhikursusel  käsitletakse  teemasid: 

a) kohtuniku  käitumise  ja  -eetika  alused; 
b) EKL ja FCI karjatamise testide, katsete ja võistluse hindamispõhimõtted ja eeskirjad; 
c) karjaajamisviisid ja nende eripärad; 
d) karja- ja lambakoeratõugude iseloomu ja käitumise eripära ning karjatamisel 

vallanduvad instinktid; 
e) tõulised iseärasused ja vead, mis mõjutavad koerte tööd;   
f) erinevate kariloomade iseärasused ja käitumine 
g) ohutus karjatamisel 
h) loomakaitse ja loomapidamise nõuded ja seadused 

 
Karjatamise põhikursuse üks lektor peab olema vähemalt 2-aastase tööstaažiga EKL-KAR poolt 
heaks kiidetud kohtunik või koolitaja.  
Põhikursuse maht  on  vähemalt  3 akadeemilist  tundi. 
 2.4.2 Peale põhikursust tuleb kohtunikukandidaadil sooritada teooriaeksam käsitletud teemade 
ulatuses. 
 2.4.3 Eksami  korraldab  sama  organisatsioon,  kes  korraldas põhikursuse ning  sellest  tuleb  
EKL-KAR eestseisusele ette teatada vähemalt üks kuu enne selle toimumist. 
 2.4.4 Eksamikomisjon peab olema kolmeliikmeline.  Eksamikomisjoni  ja eksamiküsimused 
kinnitab EKL-KAR eestseisus. EKL-KAR’il  on õigus saata eksamile oma esindaja vaatlejaks. 



 2.4.5 Põhikursuse teooriaeksami edukalt läbinud kohtunikukandidaat pääseb edasi stažeerima. 
 2.4.6 Kui  kohtunikukandidaat  ei  soorita  teooriaeksamit  esimesel  katsel,  saab  ta  eksamit 
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, peab 
ta uuesti osalema karjatamise põhikursusel. 
 

2.5 Stažeerimine 
 2.5.1 Kui kohtunikukandidaat on edukalt sooritanud karjatamise põhikursusele järgneva 
eksami  ning eksamikomisjon on sellest  teavitanud EKL-KAR eestseisust,  väljastab EKL-KAR 
eestseisus talle stažeerimiskaardi. 
 2.5.2 Stažeerimise käigus toimub soorituste hindamise praktiseerimine ametlikult hindava 
kohtuniku  juhendamisel.  Stažeerimine  toimub  vastavatel karjatamise testidel, katsetel või 
võistlustel, mille hindamisõigust soovitakse taotleda. Kohtunikukandidaat peab: 
 
-  stažeerima vähemalt 3 testil, katsel või võistlusel, mille hindamisõigust taodeldakse 

-  stažeerimise käigus hindama vähemalt 15 erinevat sooritust 

-  stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures 

2.5.4 Stažeerimist  saab  sooritada  vaid  ametlikel  karjatamise testidel, katsetel või võistlustel. 
Kui stažeeritakse rahvusvaheliseks kohtunikuks saamiseks, siis peab stažeerima  vähemalt  2-
aastase tööstaažiga rahvusvahelise FCI karjatamise kohtunike all. Rahvuslikuks kohtunikuks 
stažeerimiseks peab stažeerima vähemalt 2-aastase tööstaažiga rahvusliku karjatamise 
kohtuniku või 2-aastase tööstaažiga karjatamise koolitaja; või kohtuniku/koolitaja all, kelle 
EKL-KAR on eelnevalt heaks kiitnud. 
 2.5.4.1 Juhul kui stažeerimine toimub välisriigis, tuleb sellest EKL -KAR’ eelnevalt teavitada, 
esitades järgmised  andmed:  hindava kohtuniku  nimi,  testi, katse või võistluse  toimumiskoht,  
-aeg  ja korraldava organisatsiooni nimetus. 
 2.5.5 Stažeerimiseks  peab  olema  hindava  kohtuniku  ja korraldava organisatsiooni  nõusolek.  
Stažeerimise  soovist  tuleb korraldavat organisatsiooni enne üritusele registreerimise tähtaja 
lõppu kirjalikult teavitada. 
 2.5.6 Nii  korraldaval  organisatsioonil  kui  hindaval  kohtunikul  on  õigus 
stažöörist keelduda. 
2.5.7 Üks hindav kohtunik tohib ühel testil, katsel, eksamil või võistlusel  juhendada kuni nelja 
stažööri, nii et iga sooritust hindab koos kohtunikuga üks stažöör korraga. 
 2.5.8 Korraldav  organisatsioon  ei  oma  stažööri  ees  mingeid  materiaalseid 
kohustusi. 
 2.5.9 Vajalikud  stažeerimised  peab  kohtunikukandidaat  sooritama  kuni  kolme  aasta  jooksul  
alates stažeerimiskaardi väljastamisest. 
 2.5.9.1 EKL-KAR eestseisusel on õigus erandkorras pikendada stažeerimise kestvust 
kohtunikukandidaadi kirjaliku taotluse alusel ühe aasta võrra. Stažeerimise pikendamise 
taotluses peab olema ära toodud senise stažeerimistegevuse kulg ning eeldatav stažeerimise 
lõppaeg, mis on eelduseks stažeerimise pikendamise taotluse läbivaatamisele. 
 2.5.10 Kui kohtunikukandidaat  punktis 2.5.9 nimetatud perioodi jooksul  vajalikku arvu 
stažeerimisi  ei läbi,  peab ta sooritama uuesti karjatamise põhikursuse teooriaeksami. 
 2.5.10.1 Eksami  positiivsel  sooritamisel  jätkab kohtunikukandidaat  stažeerimist  ning arvesse 
lähevad ka varasemad stažeerimised. 
 2.5.10.2 Kui kohtunikukandidaat  karjatamise põhikursuse teooriaeksamilt  sellel  korral  
positiivset  tulemust  ei saa, peab ta alustama taas punktis 2.4. kirjeldatud põhikursuse 
kuulamisest, sooritama seejärel eksami ning tegema uuesti ka kõik punktis 2.5.2 nimetatud 
stažeerimised. 
 2.5.11 Stažeerimine loetakse toimunuks vaid juhul,  kui kohtunik, kelle juures stažeeriti,  selle 
allkirjaga heaks kiidab. 



 2.5.11.1 Kui kohtunik leiab, et stažeerimine polnud vajalikul tasemel, teeb ta selle kohta 
stažeerimislehele märke ning see stažeerimine ei lähe arvesse. 
 

2.6 Karjatamise kohtuniku pädevuseksam 
 2.6.1 Kui kohtunikukandidaat  on nõuetekohaselt  sooritanud kõik punktis 2.5.2 konkreetse 
testi, katse või võistluse jaoks  nimetatud  stažeerimised,  esitab  ta  EKL-KAR  eestseisusele  
avalduse  sooviga  osaleda antud kohtuniku pädevuseksamil. 
 2.6.1.1 Kui  kohtunikukandidaat  soovib  sooritada  pädevuseksami  jooksval  kalendriaastal,  
siis  peab  ta esitama vastavasisulise avalduse EKL-KAR eestseisusele hiljemalt sama aasta 1. 
aprilliks. Hiljem laekunud  avalduste  puhul  on  EKL-KAR  kohustatud  korraldama  
kohtunikukandidaadile pädevuseksami  hiljemalt  avalduse  laekumise  aastale  
järgneva  kalendriaasta  jooksul,  juhul  kui vahepeal ei toimu antud kohtuniku pädevuseksamit. 
 2.6.2 EKL-KAR eestseisus kinnitab pädevuseksami toimumise kuupäeva ja eksamikomisjoni. 
 2.6.3 Pädevuseksami  komisjon koosneb kolmest  liikmest,  kellest vähemalt üks on 
vähemalt  2-aastase tööstaažiga rahvuslik kohtunik; või kohtunik/koolitaja kelle EKL-KAR on 
eelnevalt heaks kiitnud. Kui eksamit sooritatakse rahvusvaheliseks kohtunikuks saamiseks, siis 
peab vähemalt kolme liikmelises eksamikomisjonis  olema vähemalt kaks liiget, kes on vähemalt  
2-aastase tööstaažiga rahvusvahelise FCI karjatamise kohtunikud. EKL-KAR jätab õiguse saata 
eksamile oma esindaja vaatlejaks. 
2.6.4 Eksamikuupäev avaldatakse EKL ja EKL-KAR ametlikul kodulehel  internetis  vähemalt  2 
nädalat  enne eksami toimumist. 
 2.6.5 Pädevuseksami korraldavad EKL-KAR eestseisus ja eksamikomisjoni liikmed vajadusel 
koostöös mõne EKL liikmesorganisatsiooniga. 
 2.6.6 Eksami korraldamise kulud (sh eksamikomisjoni liikmete transpordikulud) hüvitatakse 
EKL-KAR eestseisuse ettepanekul EKL juhatuse otsusega. 
 2.6.7  Pädevuseksami  soorituste  praktilise  hindamise  osas  tegutseb  eksamineeritav 
hindamisel täiesti iseseisvalt ilma kõrvaliste abimaterjalideta ning abilisteta. Eksamikomisjon 
võib eksamineeritavale esitada ka suulisi küsimusi. Eksamineeritav hindab vähemalt kolme 
erineva koeraga läbiviidud sooritust.  Komisjon vaatab läbi stazeerimise materjalid (protokollid, 
kohtunike hinnangud jne). 
 2.6.8 Pädevuseksam loetakse  sooritatuks,  kui  komisjon  on  otsustanud  selliselt 
häälteenamusega. 
 2.6.9 Kui  kohtunikukandidaat  ei  soorita pädevuseksamit  esimesel  katsel,  saab ta  eksamit 
korrata.  Korduseksamid  taotletakse  ning  viiakse  läbi  sama  korra  järgi  nagu  esmakordne 
pädevuseksam. 
 2.6.9.1 Kui komisjon leiab, et kandidaadi teadmised on väga puudulikud, võib komisjoni 
otsusega nõuda enne korduseksamit kohtunikukandidaadilt täiendavate tingimuste täitmist 
(stažeerimised, kursused vms). 
2.6.9.2 Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, tuleb 
tal sooritada uuesti täies mahus stažeerimine ning seejärel kohtuniku pädevuseksam. 
 2.6.10 Pädevuseksami, kaasa arvatud korduseksami, eest tuleb kohtuniku staatuse taotlejal 
tasuda vastavalt hinnakirjale. 
 2.6.11 Eksamikomisjon  koostab  kohtuniku  pädevuseksami  tulemuste  protokolli  ja  edastab  
selle hiljemalt  ühe  kuu  jooksul  pärast  eksami  toimumist  EKL-KAR  eestseisusele,  kes  esitab 
kohtuniku staatuse EKL juhatusele kinnitamiseks. 
 2.6.12 Peale EKL juhatuse kinnitust kantakse kohtunik karjatamise kohtunike nimekirja. EKL 
büroo  esitab  vähemalt  kord  aastas  ametliku  FCI karjatamise kohtunike nimekirja FCI-le. 
 

3 Karjatamise kohtuniku õigused 

 3.1 Karjatamise kohtunikul on õigus: 
a) hinnata karjatamise teste, katseid ja võistluseid ja langetada seejuures ainuisikulisi otsuseid; 



b) põhjendatult keelduda testi hindamisest; 
c) saada informatsiooni testi toimumise tingimuste kohta; 
d) teada testiga seotud kontaktandmeid (korraldajate, toimumis- ja majutuskohtade 
telefoninumbrid, e-posti aadressid); 
e) hiljemalt 3 päeva enne testi toimumist saada korraldustoimkonnalt 
teada hinnatavate koerte arv; 
f) hindamise ajal vähemalt ühele korraldaja või enda poolt määratud abilisele; 
g) kohtunikul on õigus järgmiste kulude kompenseerimisele: 
- kohtuniku päevaraha miinimum (vastavalt EKL poolt kehtestatud korrale) 
- sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast eksami või võistluse toimumise kohta. Kui võistluse 
või eksami  korraldustoimkond  ei  organiseeri  kohtuniku  transporti,  kuulub  sõidukulude  
hulka  ka kohtuniku taksosõit  lennu-,  bussi-,  rongijaamast  või  sadamast  hotelli/peatuskohta 
ja tagasi  ning taksosõit  kohtuniku  elu-  või  peatuskohast  eksami-  või  võistluspaika  ja  tagasi.  
Arusaamatuste vältimiseks rahvusvaheliste reiside korral  on soovitav,  et  korraldustoimkond 
ostaks kohtunikule piletid. Kohtunikul on õigus turismiklassi lennuks, kui vahemaa tema alalise 
elukoha ja võistluse või eksami toimumiskoha vahel ületab 300 km; 
-  majutuskulud,  kaasa  arvatud  broneerimine.  Kohtunik  tuleb  majutada  hotelli  ühekohalisse 
numbrituppa. Kui testi ajakava tõttu ei ole kohtunikul võimalik saabuda ja lahkuda testi päeval, 
siis tuleb kompenseerida ka testile eelnev ja/või järgnev päev; 
- reisikindlustused; 
- hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid. 
-  kohtuniku  tasu  suurus  peab  olema  võistluse  korraldajatega  kokku  lepitud  enne  võistluse 
toimumisaega. 
i) keelduda soorituse hindamisest, kui koerajuhi käitumine on ebaviisakas, kohtunikku solvav 
või hindamist takistav; 
j)  keelduda hindamast  suuremat  arvu koeri,  kui  näevad ette  üldised ja  karjatamise, testide, 
katsete ja võistluste korraldamise läbiviimise eeskirjad; 
k)  keelduda  hindamast  testil, katsel või võistlusel, mille  korraldus  pole  läbi  viidud  vastavalt 
eeskirjadele; 
l) pöörduda oma huvide kaitsmiseks EKL-KAR, selle eestseisuse või esimehe poole. 

 

 4 Karjatamise kohtuniku kohustused 

 4.1 Karjatamise kohtunik on kohustatud: 
a) hindama koeri vastavalt kehtivatele eeskirjadele; 
b) järgima rahvuslikke loomakaitsealaseid nõudeid; 
c) järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid; 
d) kohtlema kõiki testil, katsel või võistlusel osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt; 
e) järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid, suheldes osalejatega ning teiste 
kohtunikega; 
f) juhtima korraldaja tähelepanu puudustele, mis esinesid korralduses ja läksid 
vastuollu kehtivate eeskirjadega 

 

5 Karjatamise kohtuniku eetika 

 5.1 Karjatamise kohtunik ei tohi: 
a) hinnata ametlikke teste, katseid või võistluseid, mille hindamisõigust tal ei ole; 
b) end kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda; 
c)  loobuda ilma mõjuva põhjuseta testi hindamisest,  milleks ta on andnud oma 
eelneva nõusoleku; 
d)  hilineda  hindamisele  ega  lahkuda  ürituselt  enne,  kui  ta  on  täitnud  kõik  korraldajatega 
kokkulepitud ülesanded; 
e) teist kohtunikku avalikult kritiseerida ega solvata; 



f) ürituse ajal tarbida alkohoolseid jooke ega hindamise ajal suitsetada; 
g) rääkida hindamise ajal mobiiltelefoniga; 
h) kanda ebakorrektset ja oma ülesannet mittearvestavat riietust; 
i) kuuluda testi, katse, eksami või võistluse korraldustoimkonda, kus ta kohtunikuna tegev on; 
j) osaleda koerajuhina testil, katsel või võistlusel, kus ta kohtunikuna tegev on; 
 

6 Karjatamise kohtuniku hindamisõiguse äravõtmine või 
peatamine 

 6.1 Karjatamise kohtunikult  võetakse EKL-KAR eestseisuse ettepanekul  ning EKL juhatuse 
otsusega hindamisõigus ära ja ta kustutakse EKL kohtunike nimekirjast: 
a) tema vastavasisulise avalduse alusel; 
b) kui tema EKL liikmelisus on lõppenud; 
c) kui EKL rahvuslik karjatamise kohtunik ei ole rahvuslikke teste, katseid või võistluseid viie 
aasta jooksul vähemalt ühel korral hinnanud; 
d) kui FCI karjatamise kohtunik ei ole FCI karjatamise teste, katseid või võistluseid viie aasta 
jooksul vähemalt ühel korral hinnanud, 
6.2 Kui kohtunik on oma tegevuses rikkunud FCI või EKL nõudeid ja see rikkumine on leidnud 
tõestust,  võib  EKL juhatus  EKL-KAR  eestseisuse  ettepanekul  sõltuvalt  rikkumise  ulatusest 
määrata talle järgmised karistused: 
a) hoiatus; 
b) hindamisõiguse peatamine teatud perioodiks; 
c) hindamisõiguse ära võtmine ja kustutamine EKL ja/või FCI kohtunike nimekirjast. 
 6.2.1 Kui kohtunik rikub kehtivaid FCI või EKL normatiivakte või eeskirju, tuleb selle rikkumise 
kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul esitada EKL-KAR eestseisusele kirjalik avaldus kahe 
tunnistaja allkirjadega. 
 6.2.2 Süüdistuse  saanud  kohtunikule  tuleb  enne  karistuse  määramist  võimaldada  tema 
ärakuulamine. 
 7.2.3 Kohtunikul  on  võimalus  kümne  päeva  jooksul  apelleerida  oma  karistuse  suhtes EKL 
juhatusele. 
 7.2.4 EKL-KAR eestseisuse otsused kinnitab EKL juhatus ja teavitab sellest vajadusel FCI-d. 
 

 7 Karjatamise kohtuniku hindamisõiguse ennistamine 

 8.1 Karjatamise kohtuniku  hindamisõiguse  ennistamiseks  tuleb  taotlejal  esitada  EKL-KAR 
eestseisusele vastavasisuline avaldus.  Kui EKL-KAR eestseisus toetab hindamisõiguse 
ennistamist  saadetakse avaldus edasi EKL juhatusele kinnitamiseks. 
 8.1.1 Kui kohtunik on hindamisõiguse kaotanud EKL liikmelisuse lõppemise tõttu, tuleb tal 
enne hindamisõiguse ennistamist taastada oma liikmelisus EKL-is. 
 8.1.2 Kui kohtunik on hindamisõiguse kaotanud põhjusel, et ta ei ole ettenähtud ajaperioodi 
jooksul kohtunikuna töötanud, tuleb tal enne hindamisõiguse ennistamist  sooritada  
karjatamisinstinkti testi kohtuniku pädevuseksami  praktilise  hindamise  osa . 
 8.1.3 Kui hindamisõigust soovib ennistada endine FCI kohtunik, siis peab ta enne 
rahvusvahelise kohtuniku õiguste saamist täitma uuesti FCI kohtunikule esitatud tingimused. 
 8.1.4 Kui  kohtunik on hindamisõiguse  kaotanud FCI  või EKL nõuete rikkumise  tõttu,  otsustab 
EKL-KAR  eestseisus,  kas  ja  milliste  nõuete  täitmisel  antud  kohtuniku  hindamisõigus 
ennistatakse. 


