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Maaeluministeeriumi seisukoht loomadega
kerjamise keelustamise suhtes
Austatud härra Tamm
Edastame Maaeluministeeriumi seisukoha kollektiivse pöördumise „Ei lemmikloomadega
kerjamisele“ suhtes.
Teostanud päringu nii Veterinaar- ja Toiduametile, kui Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile,
jõudsime järeldusele, et tegemist on väikese probleemiga. Statistika järgi on laekunud keskmiselt üks
vihje aastas. Puuduvad tõendid igasuguse lemmikloomade uimastamise kohta. Samuti pole
tuvastatud looma üldise heaolutaseme olulist langust. Loomad on olnud heas konditsioonis, söödetud
ja joogiveega varustatud. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti andmetel oli varasematel aegadel
kodanike kaebusi mõnevõrra rohkem, aga tänaseks ei ole see enam trend.
Meie arvates on tegemist pigem korrakaitse kui loomakaitse teemaga. Loomakaitseseadusega ei
reguleerita käitumist avalikus kohas. Koos lemmikloomaga kerjamine ei kujuta endast sugugi alati
lemmikloomapidamise nõuete rikkumist. Lemmiklooma heaolu ja tervisega ei pruugi olla midagi
halvasti. Võimalikust rikkumisest teavitamise korral kontrollitakse alati looma heaolu.
Loomakaitseseaduse § 4 lg 1 sisustab looma suhtes lubamatu teo. Sellest lähtuvalt saab sanktsioone
rakendada juhul, kui kerjus peaks loomale põhjustama vigastusi või valu ja välditavaid füüsilisi ja
vaimseid kannatusi. Karistusseadustiku § 52.² kohaselt on võimalik rakendada lisaks muudele
võimalikele karistustele lisakaristusena loomapidamise keeldu. Loomakaitseseaduse § 64 lõikes 1 on
sätestatud ka korrakaitseorgani õigus loom omanikult ära võtta, kui looma jätmine omaniku juurde
ohustab looma tervist või elu. Juhul, kui soovitakse täpsustada, et häirival viisil kerjamine
(korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 4) on kerjamine koos loomaga, siis saab seda täpsustada
korrakaitseseaduses. See norm saaks olla eelkõige avaliku korra huvides, mitte loomakaitse huvides.
Täiendavalt anname vastusena Teie küsimusele teada, et Euroopas on lemmikloomadega koos
tänaval elamine ja möödujatelt raha küsimine laialt levinud. Meil ei õnnestunud tuvastada, et selline
asi oleks mõnes riigis õigusaktidega keelatud.
Seega ei pea me vajalikuks toetada loomadega kerjamise keelustamist loomade heaolu aspektist
lähtuvalt ja jagame pigem seisukohta, et tegeleda tuleks inimesega, et ta ei peaks kerjama. Ei ole
asjakohane piirata tema õigusi vallata oma looma, juhul kui viimase heaolu on tagatud.
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