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Vaaralliset 
rotukoirat 
kuriin

Vaarallisia rotukoiria ei voi Espanjassa hankkia kuka tahansa. 
Lupa koirien omistamiseen anotaan kaupungilta.

teksti ja kuvat Maija Salmi

lun perin jo vuonna 1999 Espanjassa tuli voimaan 
laki, jonka tavoitteena on kontrolloida niin sanottujen 
vaarallisiksi luokiteltujen rotujen hankintaa.

Lain avulla ei kuitenkaan onnistuttu kitkemään 
esimerkiksi koirien hyökkäyksiä ihmisiä kohtaan, joten 

lakia tiukennettiin vielä 2002 ja nykyisel-
lään se koskee entistä useampaa rotua ja 
niiden risteytyksiä.

Myös koiran omistajan taustojen on 
oltava kunnossa, mikäli suunnitelmissa on 
vaaralliseksi luokitellun koiran hankinta.

Lupa uusittava  
viiden vuoden välein

Jo ennen koiran hankintaa omistajan 
tulee anoa kaupungilta lupa koiran omis-
tamiseen ja mikäli se myönnetään, pitää 
lupa esimerkiksi Málagassa uusia viiden 
vuoden välein.

Lain mukaan jokaisella espanjalaiskaupungilla tulee olla rekisteri 
sen alueella olevista vaarallisiksi luokitelluista koirista, josta käy 
ilmi koiran omistajan tiedot ja mahdolliset omistajanvaihdokset. 

Koiran karkaamisesta tai sen joutumisesta varkauden uhriksi pitää 
myös ilmoittaa rekisteriin.

Omistajalla tulee myös olla lääkärintodistus henkisestä ja 
fyysisestä terveydentilastaan, eivätkä esimerkiksi kehitysvammaiset 
voi Espanjassa omistaa vaarallista rotukoiraa. Lupaa ei myönnetä, 

jos omistajalla on rikosrekisteri esimerkiksi 
väkivalta -tai huumerikoksista.

Vaaralliseksi luokiteltavalla koiralla 
on lain mukaan oltava myös kunnan 
rekisteröintitodistus, virallinen eläinlää-
kärin todistus koiran terveydentilasta 
sekä siitä, ettei eläimellä ole taipumusta 
aggressiiviseen käytökseen, mikrosiru 
sekä vastuuvakuutus, joka korvaa koiran 
mahdollisesti aiheuttamat vahingot ulko-
puolisille ainakin 120 000 euron edestä.

Omistajalla on aina vastuu koiras-
taan, olipa tämä luokiteltu vaaralliseksi 
tai ei. Omistajaltaan karanneen koiran 
mahdollisesti aiheuttama vahinko lankeaa 

omistajan maksettavaksi. Tästä syystä vahinkovastuuvakuutus on 
suositeltava kaikenlaisten koirien omistajille.

Julkisilla paikoilla koiraa ei saa pitää vapaana ja sillä on oltava 

Vaaralliseksi 
luokiteltavalla koiralla on 

oltava vastuuvakuutus, 
joka korvaa koiran 

mahdollisesti aiheuttamat 
vahingot ainakin 120 000 

euron edestä.

Koirakonsultti pauliina Laurila ja 

naapurin ei niin kovin vaarallinen koira.
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aina kuonokoppa sekä maksimissaan metrin pituinen hihna. Kahta 
vaaralliseksi luokiteltavaa koiraa ei saa ulkoiluttaa samaan aikaan.

Myös yksityisillä paikoilla, kuten terasseilla, maatiloilla ja 
loma-asunnoilla koiran tulee olla kytkettynä, jos tila on avoin. 
Koiraa saa ulkoiluttaa vain täysi-ikäinen 
henkilö ja koiran papereita pitää kantaa 
mukana jatkuvasti.

Poliisi valvoo koirakantaa

Lain noudattamista valvoo Espanjassa pää-
osin paikallispoliisi. Lain yksityiskohdat, 
valvonta sekä sen rikkomisesta määrättävät 
rangaistukset ja lupahakumenettely vaih-
televat eri alueiden välillä ja ne kannattaa 
erikseen tarkastaa.

Aurinkorannikolla Fuengirolassa rekis-
teri vaarallisista koirista on ollut olemassa jo vuodesta 2008 asti ja 
esimerkiksi viime elokuussa poliisi otti vaarallisiksi luokiteltavia 
rotuja edustavat koirat tehotarkkailuun.

Mikrosirun avulla poliisin on mahdollista saada kaikki koiraa 
koskevat tiedot nopeasti näkyviin ja näin valvoa lain toteutumista. 
Lain rikkomisesta seuraa Fuengirolassa 150 000–150 000 euron 
sakkorangaistus tapauksesta riippuen.

Koiran rekisteröiminen kaupungissa on 
ilmaista ja sen voi tehdä terveystoimessa (Con-
cejalía de Sanidad)  kaupungintalon toisessa 
kerroksessa. Tällä hetkellä Fuengirolassa on jo 
yli 10 000 rekisteröityä kotieläintä.

Koirasta vaarallisen tekee omistaja

Koirapsykologiaa yliopistossa opiskellut fuen-
girolalaistunut koirakonsultti Pauliina Laurila 
pitää lakia vaarallisista roduista toimimattomana.

– On selvää, että tietynrotuinen koira on 
väärissä käsissä kuin pommi, joka vaarantaa 
muut ihmiset ja eläimet. Olisi kuitenkin mielen-
kiintoista tietää, miten esimerkiksi eläinlääkäri 
voi yhden tapaamiskerran perusteella nähdä, 
onko koira henkisesti tasapainoinen, hän pohtii.

– Eläinlääkärit ovat myös riippuvaisia asiak-
kaistaan, mikä kyseenalaistaa eläinlääkärin arvion.

Laurilan mukaan laki on osaltaan lisännyt 
vaarallisiksi luokiteltujen koirien suosiota.

– Joitakin ihmisiä koiran luokitteleminen 
vaaralliseksi kiehtoo ja he hankkivat koiran 
nimenomaan sen mahdollisen aggressiivisuuden 
perusteella.

– Monet myös kohtelevat ihania ja ihmis-
rakkaita koiriaan tarpeettoman kovakouraisesti 
siksi, että ne ovat niin sanottujen vaarallisten 
rotujen edustajia ja tekevät näin koiristaan 
epäluottavaisia ja siten myös vaarallisia. Tämän 

Lain valvominen 
on ongelma, sillä 

moni hankkii koiran 
epävirallista tietä 

laittomalta kauppiaalta, 
eikä rekisteröi eläintä.

tyyppisiä koiranomistajia ei olisi, jos laki todella toimisi ja sitä 
noudatettaisiin.

Laurilan mukaan lain valvominen on ongelma, sillä moni 
hankkii koiran epävirallista tietä laittomalta kauppiaalta, eikä 

rekisteröi eläintä.
– Vielä tähän mennessä en ole tavannut 

ketään, joka olisi hankkinut luvan koiralle.
Koirakonsultti ei ole samaa mieltä 

myöskään koirien luokittelemisesta vaa-
ralliseksi.

– Olen elämäni aikana tutustunut 
esimerkiksi todella moneen pitbullter-
rieriin ja suurin osa näistä koirista on ollut 
uskomattoman ihmisrakkaita. Pittbullter-
rieri on alun perin taistelukoira, joka on 
koulutettu taistelemaan toisten koirien 
kanssa, muttei hyökkäämään ihmistä 

vastaan. On surullista, miten täysin terveet ja hyvinkäyttäytyvät 
koirat joutuvat kulkemaan kuonokopassa ja lyhyessä remmissä.

– Olen myös miettinyt, miksi listalta puuttuu useita rotuja, 
jotka ovat samoin perustein vaarallisia tai vaarattomia kuten pit-
bullterrierikin. Listan vaarallisista koiraroduista voisi mielestäni 
vaihtaa listaan vaarallisista koiranomistajista, Laurila toteaa.

Vaarallisiksi 
luokiteltavat rodut:
amerikanstaffordshirenterrieri
staffordshirenbullterrieri
amerikanpitbullterrieri
Mallorcandoggi
Fila Brasileño
presa Canario
Bullmastiffi
Rottweiler
Bullterrieri
Bordeaux’ndoggi
tosa inu
akita inu
Dogo argentino
Dobermanni
napolinmastiffi
Bokseri

Lisäksi vaarallisiksi koiraroduiksi 
lasketaan edellisten risteykset, 
sekarotuiset koirat, joissa voidaan 
katsoa olevan joitain edellämai-
nituista roduista sekä koirat, 
joiden vaarallisuudesta ihmisille 
tai muille eläimille on näyttöä.

Lain mukaisen lyhyen remmin 
ja kuonokopan käyttöä 
valvotaan Fuengirolassa.


