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Tuchtrecht
Het tuchtrecht speelt een grote rol in de paardenhouderij.
Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop
toeziet dat de leden van een bepaalde groep zich aan de
gedragsregels van hun groep houdt. Wie zich aansluit bij
de groep (bijvoorbeeld bij het KFPS of de KNHS), wordt
geacht zich aan de normen te houden. De tuchtcolleges
zien hier op toe. De werkwijze van een tuchtcollege lijkt
op die van de rechter.
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