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Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud eelnõule: 

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus  

§ 1. Loomakaitseseaduse muutmine 

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 64. Loomapidamiskohustuse ülevõtmine 

(1) Käesoleva seaduse nõuete olulise rikkumise korral ning Veterinaar- ja Toiduameti           
ettekirjutuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Veterinaar- ja          
Toiduametil õigus täitmiseks üle võtta loomapidaja need kohustused, mis on seotud looma            
nõuetekohase pidamisega.  

Ettepanek:  

Eelnõu seletuskirjas on selgitatud, et olulise rikkumise all mõeldakse olukordi, kus looma            
tervis ja elu on ohus või loomapidajal puudub loomapidamise õigus. Kuid LoKS-is ei ole              
olulise rikkumise mõistet defineeritud. ELS palub analüüsida, kas oluliste rikkumiste loetelu           
kehtestamine seaduses, nt viitega LoKS § 4-le, aitab paremini tagada LoKS-i eesmärke ja             
lihtsustada seaduse rakendajate tööd, või on mõistlik jätta see tõlgendus avatuks. 

(2) Veterinaar- ja Toiduamet võtab looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustused täimiseks           
üle käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras,            
rakendades asendustäitmist. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuste           
ülevõtmisega samal ajal võib Veterinaar- ja Toiduamet võtta looma tema senisest asukohast ära             
ja paigutada loomade pidamiseks ettenähtud kohta, kui looma jätmine senisesse asukohta           
ohustab looma tervist või elu või ei võimalda Veterinaar- ja Toiduametil täita looma             
nõuetekohase pidamisega seotud kohustusi.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuste           
ülevõtmise korral paneb Veterinaar- ja Toiduamet loomapidajale, kelle looma nõuetekohase          
pidamisega seotud kohustused on üle võetud, ettekirjutusega kohustuse loom võõrandada või           
korraldada looma hukkamine ettekirjutusega määratud viisil ja tingimustel. Nimetatud         
ettekirjutus sisaldab ka hoiatust rakendada ettekirjutuse tähtaegse täitmata jätmise korral          
asendustäitmist.  



(5) Veterinaar- ja Toiduamet määrab looma võõrandamiseks või hukkamise korraldamiseks          
lühima mõistliku tähtaja, arvestades juhtumi asjaolusid. 

(6) Kui looma tervisliku seisundi või loomapidajast tuleneva põhjuse tõttu ei ole võimalik             
rakendada käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 sätestatut ilma looma tervist või elu ohustamata,              
rakendab Veterinaar- ja Toiduamet käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunniraha          
seaduses sätestatud alusel ja korras asendustäitmist, korraldades looma võõrandamise või          
hukkamise. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud meetme rakendamine protokollitakse.         
Loomapidajale, kelle suhtes rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud meedet,          
väljastab Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata protokolli koopia, milles muu hulgas märgitakse           
meetme rakendamise aeg, õiguslik alus ja põhjus.ˮ; 

2) paragrahv 641 tunnistatakse kehtetuks; 

3) seadust täiendatakse §-dega 642–648 järgmises sõnastuses: 

„§ 642. Loomapidamiskohustuse ülevõtmisel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmine 

(1) Kui loom ei ole käesoleva seaduse § 64 lõikes 4 nimetatud ettekirjutuses määratud tähtaja               
jooksul võõrandatud või hukatud, korraldab Veterinaar- ja Toiduamet loomapidaja kulul looma           
võõrandamise käesolevas seaduses sätestatud juhul ja korras või loomapidaja kulul looma           
hukkamise asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.  

(2) Lemmiklooma võõrandab Veterinaar- ja Toiduamet isikule, kes asendustäitmise korras seda           
looma pidas. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud meede protokollitakse. Lemmiklooma         
võõrandamise kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet loomapidajale viivitamata kirjaliku         
teatise. 

(4) Põllumajanduslooma hukkamise korraldab Veterinaar- ja Toiduamet loomapidaja kulul         
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud meetmeks olev asendustäitmise toiming          
protokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Looma hukkamise dokumenteerib         
Veterinaar- ja Toiduamet. 

(6) Kõrge aretusväärtusega tõupuhta aretuslooma võõrandamise võib Veterinaar- ja Toiduamet          
korraldada loomapidaja kulul käesolevas seaduses sätestatud korras, kui looma tervislik seisund           
seda võimaldab. 

Ettepanek:  

ELSi ettepanek on, et võõrandamise õigus oleks ka käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud             
põllumajanduslooma puhul. Põllumajandusloomade puhul on võimalik looma rahaline        
väärtus välja arvutada. 



§ 647. Enampakkumise nurjumine 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduamet kuulutab enampakkumise nurjunuks, kui: 
1) enampakkumisele ei esitata ühtegi pakkumist; 
2) enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda selleks ettenähtud aja jooksul. 
 

Ettepanek:  

ELSi ettepanek on, et juhul kui realiseerub käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 nimetatud 
olukord, kehtestada kohustus korraldada kordus-enampakkumine. 

ELSi ettepanek on, et juhul kui realiseerub käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 2 nimetatud 
olukord, kehtestada kohustus pöörduda enampakkumisel järgmisel kohal oleva pakkumise 
teinud isiku poole ettepanekuga looma ostmiseks või korraldada uus enampakkumine. 

Sellega on vähendatud riski, et pahatahtlikult käituv enampakkumise võitja põhjustab looma 
hukkamise. 
 

(2) Enampakkumise nurjumise korral korraldab Veterinaar- ja Toiduamet looma hukkamise          
loomapidaja kulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud meetmeks olev asendustäitmise toiming          
protokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Looma hukkamise dokumenteerib         
Veterinaar- ja Toiduamet. 

(4) Pärast looma müümist või hukkamist väljastab Veterinaar- ja Toiduamet loomapidajale 
viivitamata selle kohta kirjaliku teatise. 
 


