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Vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
„EI“ LEMMIKLOOMADEGA kerjamisele
Austatud kollektiivse pöördumise autorid
Täname teid Riigikogule kollektiivse pöördumise „„EI“ LEMMIKLOOMADEGA
kerjamisele“ esitamise eest.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse 182.
peatükis „Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse
otsusega 19.05.2020 nr 50 edastati nimetatud kollektiivne pöördumine edasiseks
menetlemiseks maaelukomisjonile.
Maaelukomisjon arutas kollektiivset pöördumist koos pöördumise esitanute esindajaga oma
istungil 22.09.2020. Istungil lepiti kokku, et kollektiivses pöördumises tõstatatud teema ja
tehtud ettepaneku kohta küsitakse arvamust Maaeluministeeriumilt. Ühtlasi uuritakse,
milline on lemmikloomadega kerjamise keelustamise praktika Euroopas ning millised on
lemmikloomadega kerjamise keelustamise võimalused.
Maaeluministeerium tegi oma arvamuse kujundamiseks päringu Veterinaar- ja
Toiduametisse ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametisse. Statistika järgi on
lemmikloomadega kerjamise kohta laekunud keskmiselt üks vihje aastas. Puuduvad tõendid
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 olevat see enam trend.
Lemmikloomaga kerjamine ei pruugi alati tähendada lemmikloomade pidamise nõuete
rikkumist. Kui teavitatakse võimalikust lemmikloomadega seotud rikkumisest,
kontrollitakse alati looma heaolu. Kui tuvastatakse nõuete rikkumine, siis on kehtivas
seaduses selle eest sätestatud sanktsioonid. Loomakaitseseaduse § 4 lõige 1 määratleb looma
suhtes lubamatu teo. Sellest määratlusest lähtuvalt saab sanktsioone rakendada juhul, kui
kerjus peaks loomale põhjustama vigastusi või valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid
kannatusi. Loomakaitseseaduse § 64 lõikes 1 on sätestatud korrakaitseorgani õigus loom
omanikult ära võtta, kui looma jätmine omaniku juurde ohustab looma tervist või elu.
Karistusseadustiku § 522 kohaselt saab lisaks muudele võimalikele karistustele rakendada
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lisakaristusena loomapidamise keeldu kuriteo korral kuni viieks aastaks ja väärteo korral
kuni kolmeks aastaks.
Kui käsitleda lemmikloomaga kerjamist avaliku korra aspektist, siis korrakaitseseaduse § 55
lõige 1 loetleb avalikus kohas keelatud käitumise viisid, mis võivad teisi isikuid häirida või
ohtu seada. Üheks selliseks on kerjamine teisi isikuid häirival viisil (KorS § 55 lg 1 p 4).
Lisaks palusime Maaeluministeeriumil uurida, kas lemmikloomadega kerjamist on
reguleeritud teistes Euroopa riikides. Ministeeriumi vastusest nähtus, et Euroopas on
lemmikloomadega koos tänaval elamine ja möödujatelt raha küsimine laialt levinud, kuid
ministeerimil ei õnnestunud tuvastada, et selline tegevus oleks mõnes riigis õigusaktidega
keelatud.
Maaelukomisjon arutas kollektiivset pöördumist teistkordselt oma istungil 23.11.2020.
Arutelul osalesid lisaks maaelukomisjoni liikmetele Maaeluministeeriumi esindajatena
toiduohutuse osakonna loomatervise ja – heaolu büroo nõunik Kadri Kaugerand, sama büroo
peaspetsialist Margus Proses, õigusosakonna juhataja asetäitja Ingrid Raidme ja õigusosakonna
nõunik Katrin Tuula. Arutelu tulemusena toetas komisjon Maaeluministeeriumi seisukohta
ega pidanud vajalikuks toetada loomadega kerjamise keelustamist loomade heaolu aspektist
lähtuvalt. Komisjon leidis, et ei ole asjakohane piirata isiku õigusi vallata oma looma, juhul
kui viimase heaolu on tagatud ning tegeleda tuleks pigem inimesega, et ta ei peaks kerjama.
Lähtuvalt eelnevast otsustas komisjon lõpetada kollektiivse pöördumise „Ei
lemmikloomadega kerjamisele“ menetluse ning lükata esitatud ettepanek tagasi.
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