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Преамбула 
 
На виставках Експерт МКФ відповідає за вибір та розстановку кращих собак в 
кожній породі, дозволяючи, таким чином, цим собакам бути основою 
індивідуального породного генетичного фонду і засобом селективного розведення 
для всіх відповідальних заводчиків. 
 
Ці принципи відповідальності і етичні принципи повинні дотримуватися усіма 
експертами МКФ, так як вони розроблені на основі найважливіших цінностей - 
підтримання здоров'я, благополуччя і розвитку всіх чистопородних собак. 
 
 
Загальні положення 
 
Стаття 1: 
 
а. Ці принципи поширюються на усіх Експертів МКФ, які отримали цей статус від 
національної кінологічної організації – члена чи контрактного партнера МКФ (НКО). 
б. Експерт МКФ повинен завжди дотримуватися Положення МКФ про Експертів 
виставок собак, Положення МКФ про міжнародні виставки собак, Циркулярів МКФ, 
які стосуються здоров'я, поведінки та суддівства собак, а також особливих правил 
Племінного положення МКФ, які стосуються здоров'я собак. 
 
Стаття 2: 
 
Експерт повинен проводити суддівство в позитивній манері. Він повинен мати 
хорошу репутацію в племінному розведенні собак і в світі чистопородного 
собаківництва. 
 
 
Роль Експерта в племінному розведенні собак 
 
Стаття 3: 
 
а. Експерт повинен робити далекоглядний і цінний внесок в здоров'я і 
благополуччя собак, а також у відповідальне племінне розведення собак. 
 
б. Тому Експерт повинен наскільки це можливо приймати запрошення відвідувати 
спеціалізовані кінологічні заходи, інформаційні, освітні та навчальні зустрічі, 
контролі і породні іспити і семінари. 
 
 
Здоров'я і поведінка собак 
 
Стаття 4: 
 
а. Для збереження і подальшого розвитку порід, які судить Експерт, він повинен, 
крім особливостей будови і руху собак, враховувати аспекти здоров'я породи або 
собаки, а також їх здатність виконувати свої функції. Ця оцінка повинна бути чітко 
відображена в описі собаки. 
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б. Ні в якому разі не допускається агресивна або неспокійна поведінка під час 
суддівства собаки. Така поведінка собаки призведе до її дискваліфікації. 
 
 
Суддівство відповідно до стандарту 
 
Стаття 5: 
 
а. Експерт повинен дотримуватися і застосовувати офіційний стандарт МКФ 
породи, яку він судить. 
б. Він повинен знати, що за будь-яких обставин у своєму суддівстві він повинен 
враховувати, що екстремальні риси, які можуть привести до проблем зі здоров'ям, 
поведінкою або рухом, повинні суворо наказуватися. Ні за яких обставин таким 
собакам не можна ставити оцінку «відмінно» і / або давати чемпіонський титул. Їм 
ніколи не може бути присуджене звання «Кращого представника породи». 
 
 
Процедура суддівства 
 
Стаття 6: 
 
Експерт повинен забезпечити ефективну роботу в своєму рингу, суддівство кожної 
собаки повинно проводитися однаково, неупереджено, з повагою і за однією і тією 
ж процедурою суддівства. 
Експерт повинен ставитися до усіх експонентів однаково доброзичливо і ввічливо. 
 
Стаття 7: 
 
Опис, зроблений Експертом, має бути складено в позитивній манері, остаточна 
кваліфікація і розстановка повинні справедливо і логічно відображати опис собаки, 
зроблений перед оцінкою. 
 
 
Етика 
 
Стаття 8: 
 
На додаток до зазначених національних і міжнародних правил для Експертів, 
необхідно дотримуватися наступних положень: 
 
а. Експерт не може брати два або більше запрошень на одну і ту ж дату. Проте, 
організатори виставки мають надіслати судді письмове підтвердження. Суддя має 
право прийняти інше запрошення, якщо ще не отримав остаточне письмове 
підтвердження запрошення. 
б. Якщо Експерту необхідно залишити місце проведення виставки до повного 
виконання обумовлених обов'язків, він повинен отримати відповідний дозвіл 
організаторів і забезпечити собі заміну. 
в. Експерт завжди повинен поважати роботу своїх колег-суддів. 
г. Експерт повинен негайно доповісти про будь-яку критику - підтвердити 
свідченнями та фактами - заснованої на негативному до нього відношенні і 
спрямовану на те, щоб виставити його в поганому світлі або завдати шкоди його 
репутації - в організаційний комітет виставки. 
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Судді та соціальні мережі 
 
Стаття 9 
 
Експерти повинні вважати свою участь у соціальних мережах публічним 
та соціальним спілкування.  
Основні онлайн дії, яких експерти мають уникати: 
 
а) Критикувати окремих собак, експонентів, хендлерів або заводчиків, 
 
б) Дозволяти відмічати себе (tag) на «переможних» фото чи відео собак, 
яких вони не судили на виставці, 
 
в) Брати участь у форумах чи дискусіях щодо окремих собак/порід до чи 
після запланованого суддівства цих собак/порід. 
 
Стаття 10 
 
Через дії судді, які осоромлюють його/її НКО, колег – суддів або 
кінологічний світ взагалі, можуть бути застосовані дисциплінарні санкції 
відповідно до статті 48.2 Статуту МКФ та статті 26.11 Основних 
Положень МКФ. 
 
 
Прикінцеві положення 
 
Стаття 11 
 
Недійсність однієї або декількох частин цих Принципів не означає, що всі 
принципи стають недійсними. 
 
Ці принципи відповідальності затверджені Генеральним Комітетом МКФ в 
Дортмунді в жовтні 2010 року і набирають чинності з 1 січня 2011 року. 
 
Зміни жирним курсивом затверджені Генеральним Комітетом МКФ у вересні 
2020 року (онлайн засідання) та набирають чинності негайно. 
 
 


