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1.

Kohtunike koolitus.

1.1.
Koolituse osad:
1.1.1 baaskursus, mis lõpeb teooriaeksamiga. Kohtunikukandidaat, kes on juba EKL-i poolt kinnitatud
katsekohtunik, ei pea baaskursust ja sellele järgnevat eksamit uuesti sooritama.
1.1.2 põhikursus millele järgneb teooriaeksam jahikatseala hindamispõhimõtete ja eeskirjade
tundmise kohta. Enne põhikursusel osalemist peavad kohtunikukandidaadil olema täidetud
eeltingimused, mis on toodud välja punktis 1.3
1.1.3 stažeerimine
1.1.4 kohtuniku pädevuse eksam
1.2 Kohtunike baaskursus
1.2.1 Kohtunike baaskursust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid ja/või EKL.
1.2.2 Baaskursuse korraldamisest tuleb teatada EJT vähemalt üks kuu enne kursuse algust.
1.2.3. Baaskursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 20 akadeemilise tunni (edaspidi AT)
ulatuses:
a) EKL üldalused ja normatiivdokumendid (vähemalt 1 AT);
b) koera anatoomia, füsioloogia ja geneetika (vähemalt 3 AT);
c) koerte haigused, profülaktika ja esmaabi (vähemalt 3 AT);
d) koera pärilik käitumine ja iseloomuomadused (vähemalt 3 AT);
e) koera õppimise ja koolitamise alused (vähemalt 3 AT);
f) erinevad koolitusalad, rahvuslike ja rahvusvaheliste koolitusalade eeskirjad (vähemalt 3 AT);
g) kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused (vähemalt 2 AT);
h) pedagoogika ja didaktika alused (vähemalt 2 AT).
1.2.4. Baaskursus lõpeb kirjaliku teooriaeksamiga kursuse käigus käsitletud teemade ulatuses;
1.2.5. Baaskursuse eksami viib läbi kursust korraldav organisatsioon.
1.2.6. Baaskursus loetakse läbituks peale eksami positiivset sooritamist.
1.2.7. Kui baaskursusel osalenud kohtunikukandidaat ei soorita eksamit esimesel katsel, saab ta
eksamit korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel,
peab ta enne järgmist katset eksamit sooritada osalema uuesti baaskursusel.
1.2.8. Kui baaskursusel osaleja ei saa eksamist osa võtta, võib ta eksami sooritada mistahes järgmise
baaskursuse raames.
1.2.9. Juhul, kui baaskursusel osaleja soovib teha eksamit mõne teise baaskursuse raames, siis peab
ta informeerima baaskursuse korraldajat ning EJT vähemalt 2 nädalat enne eksami toimumist.
1.3 Jahikatsekohtunikuks saamise eeltingimused
1.3.1 Üldised nõudmised
a) peab omama jahitunnistust või tunnistust, mis kinnitab noorjahimehe kursuse positiivset

läbimist;
b)peab omama praktilisi kogemusi jahil koertega;
c) peab olema EKL ja EJT liige;
d) peab olema täisealine;
e) peab omama alalist elukohta Eestis;
f) peab teadma jahikoerte tõulisi iseärasusi ning aktiivselt kasvatama vähemalt ühte jahitõugu
või omanud jahikoera, kellega osalenud jahikatsetel;
1.4 Põhikoolitus
1.4.1 Põhikoolitust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid ja/või EKL. Loengu toimumisest, programmist ja
lektorite valikust tuleb teatada EJT vähemalt üks kuu enne loengu toimumist. Enne põhikoolitusel osalemist
peab kohtunikukandidaat olema täitnud punktis 1.3 loetletud eeltingimused. Tingimuste täitmist kontrollib
loengu korraldaja.
1.4.1.1 Põhikursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 10 akadeemilise tunni ulatuses:
a) jahiseadus ja muud jahindust reguleerivad normdokumendid;
b) looduskaitse alused;
c) jahiulukite bioloogia;
d) jahipidamisviisid ja jahipidamisviiside eripärad;
e) jahikatsete korraldamist reguleerivad normdokumendid;
f) jahikoeratõugude iseloomu ja käitumise eripära ja jahiinstinktid;
g) tõuvead, mis mõjutavad koerte tööd;
h) haigete ulukitega kokkupuutest tulenevad ohud;
i) jahikatsete eesmärgid;
j) jahikatsete määrused ja eeskirjad;
k) kohtuniku käitumise- ja eetika alused.
1.4.2 Peale loengut tuleb kohtunikukandidaadil sooritada teooriaeksam käsitletud teemade ulatuses.
1.4.3 Eksami korraldab sama organisatsioon, kes korraldas loengu ning sellest tuleb EJT-le ette
teatada vähemalt üks kuu enne selle toimumist. EJT-l on õigus saata eksamile oma esindaja.
1.4.4 Eksamiküsimused koostab käsitletud teemade ulatuses põhikursuse korraldaja.
1.4.5 Hindamise teooriaeksami edukalt läbinud kohtunikukandidaat pääseb edasi stažeerima.
1.4.6 Kui kohtunikukandidaat ei soorita hindamise teooriaeksamit esimesel katsel, saab ta eksamit
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust teisel katsel, peab ta uuesti
osalema hindamist käsitleval loengul.
1.5 Stažeerimine
1.5.1 Kui kohtunikukandidaat on edukalt sooritatud koolitusala praktilise hindamise loengule
järgneva eksami ning eksami korraldaja on sellest teavitanud EJT juhatust, väljastab EJT talle
stažeerimiskaardi.
1.5.2 Stažeerimise käigus toimub soorituste hindamise praktiseerimine ametlikult hindava kohtuniku
juhendamisel. Stažeerimine toimub jahikatseala katsetel, mille kohtunikuks kohtunikukandidaat
saada soovib. Stažeerimine toimub vastavalt jahikatsealale järgneva skeemi kohaselt:
1.5.2.1 „Jahikatse“(kõigil kinnitataud jahikatsetel ühtemoodi) kohtuniku kandidaat peab
a) stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures

b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 9 sooritust millest vähemalt 3
lõpevad positiivse tulemusega (järgu omistamine katsetatavale koerale)
1.5.3 Stažeerimist saab sooritada vaid ametlikel katsetel vähemalt 3-aastase tööstaažiga EKL kohtuniku, FCI
kohtuniku või vastava jahikatseala hindamisõigust omava väliskohtuniku juures.
1.5.4 Stažeerimist võib sooritada ka mõnel muul FCI liikmesmaal järgides sellel maal kehtivaid
eeskirju ja protseduurireegleid, kuid jahikatsekohtunike statuudi saamiseks Eestis peab kandidaat täitma EJTs kehtivaid eeskirju.
1.5.5 Stažeerimise soovist tuleb katset korraldavat organisatsiooni kirjalikult teavitada enne registreerimise
lõppu.
1.5.6 Hindava kohtuniku nõusolekut stažööri juhendamiseks taotleb eksamit või võistlust korraldav
organisatsioon.
1.5.7 Nii katse korraldajal kui hindaval kohtunikul on õigus stažööri juhendamisest keelduda. Mõlemal juhul
peab keeldumine olema kirjalikult põhjendatud.
1.5.8 Hindav kohtunik võib korraga juhendada kuni kahte stažööri.
1.5.9 Katset korraldav organisatsioon ei oma stažööri ees mingeid materiaalseid kohustusi.
1.5.10 Vajalikud stažeerimised peab kohtunikukandidaat sooritama kuni 2 aasta jooksul alates
stažeerimiskaardi väljastamisest.
1.5.10.1 Kui kohtunikukandidaat mingil põhjusel ettenähtud aja jooksul stažeerimisi ei läbi, peab ta sooritama
uuesti jahikatseala hindamise pädevuse teooriaeksami mille komisjoni määrab ja korraldab EJT.
1.5.10.2 Eksami positiivsel sooritamisel jätkab kohtunikukandidaat stažeerimist ning arvesse lähevad ka
varasemad stažeerimised.
1.5.10.3 Kui kohtunikukandidaat eksamit positiivselt ei soorita, peab ta alustama uuesti punktis 1.4 kirjeldatud
põhikoolitusest, seejärel sooritama uuesti eksami ja tegema uuesti ka kõik punktis 1.5.2 nimetatud
stažeerimised.
1.5.10.4 Stažeerimine loetakse sooritatuks vaid siis, kui kohtunik, kelle juures stažeeriti, selle allkirjaga heaks
kiidab.
1.5.10.5 Kui kohtunik leiab, et stažeerimine polnud vajalikul tasemel, teeb ta selle kohta märke
stažeerimislehele ja see stažeerimine ei lähe arvesse.
1.5.10.6 Kui kohtunikukandidaat on nõuetekohaselt sooritanud kõik punktis 1.5.2 ette nähtud stažeerimised,
esitab ta EJT juhatusele avalduse sooviga osaleda kohtuniku pädevuseksamil.
1.6 Kohtuniku pädevuseksam
1.6.1 Peale vastavasisulise avalduse laekumist peab EJT juhatus 60 päeva jooksul määrama eksamikomisjoni.
1.6.2 EJT juhatuse loal võib eksami sooritada ka mingil muul FCI liikmesmaal järgides selle maa poolt
määratud ja/või selle maa kennelorganisatsiooni poolt tunnustatud eksamikomisjonile järgides selle
maa kehtivaid eeskirju ja protseduurireegleid.
1.6.3 Komisjon koosneb vähemalt 3 inimesest, kellest vähemalt üks on 5-aastase jahikatsekohtuniku
tööstaažiga ning kellest üks on antud jahikatse hindamispädevust omav kohtunik, millele eksam sooritatakse.
1.6.4 Kui EJT juhatus on eksamikomisjoni kinnitanud, lepivad eksamikomisjoni liikmed ja kohtunikukandidaat
omavahel kokku eksami kuupäeva.
1.6.4.1 Eksami kuupäev avaldatakse EJT kodulehel vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist.
1.6.5 Pädevuseksami korraldavad EJT ja eksamikomisjoni liikmed.
1.6.6 Eksamikomisjonile korvatakse transpordikulud EJT eelarvest samadel alustel, kui jahikatset hindavale
kohtunikule.
1.6.7 Jahikatsekohtuniku pädevuseksami hindamise osa:
a) komisjon vaatab läbi stazeerimise materjalid (protokollid, kohtunike hinnangud jne)

b) komisjoni liikmed võivad esitada eksamineeritavale suuliselt lisaküsimusi.
1.6.8 Jahikatsekohtuniku pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui komisjon on otsustanud selliselt
häälteenamusega.
1.6.9 Kui kohtunikukandidaat eksamit esimesel katsel edukalt ei soorita, saab ta eksamit korrata.
Korduseksamid taotletakse ja viiakse läbi sama korra järgi, nagu esmakordne pädevuseksam. Kui
kohtunikukandidaat teisel korral pädevuseksamit positiivselt ei soorita, peab ta uuesti täies mahus läbima
stažeerimise ning seejärel kohtuniku pädevuseksami.
1.6.10 Korduseksamite eest tuleb kohtunikukandidaadil tasuda vastavalt hinnakirjale.
1.6.11 Eksamikomisjon koostab katsekohtuniku pädevuseksami protokolli ja edastab selle EJT juhatusele kes
esitab katsekohtuniku staatuse EKL juhatusele kinnitamiseks.
1.6.12 Peale EKL juhatuse otsust kinnitatakse kohtunikukandidaat kohtunike nimekirja ja talle väljastatakse
tema pädevust kinnitav tunnistus.
2. Hindamisõiguse laiendamine
2.1 Kohtunikel on soovitatav oma hindamisõigust teistele jahikatsealadele laiendada.
2.2 Hindamisõiguse laiendamiseks tuleb hindamisõigust laiendaval kohtunikul teostada stažeerimine vähemalt
3 sooritusele, millest vähemalt 1 peab lõppema positiivselt, sellel jahikatse alal, mille hindamise õigust ta
taotleb ning seejärel teostada vastava ala jahikatsekohtuniku pädevuseksam.
2.3 Kui kõik etapid on edukalt läbitud ning edukalt sooritatud, edastab EJT juhatus avalduse EKL juhatusele.
2.3.1 Peale EKL juhatuse kinnitust märgitakse EKL jahikatsekohtunike nimekirjas tema nime juurde laiendatud
jahikatseala hindamisõigust tähistav märge ning väljastatakse hindamispädevust kinnitav tunnistus.
2.4 Viie või rohkema erineva jahikatseala hindamisõigusega kohtunik võib saada järgnevate alade
hindamisõiguse eksamit sooritamata vaid 3 stažeerimise, millest 1 on lõppenud positiivselt, alusel, esitades EJT
juhatusele vastavasisulise avalduse.

