
 

 

 

 

 

"Kohtuasjade riigilõivud on liiga kõrged" 

 

 

Õigusruumi üks oluline murekoht on minu arust see, et riigilõivud kohtuasjades on liiga 
kõrged, mis võib takistada inimesel saada õigust endale, kui pole raha maksta riigilõivu, et 
kohus asja menetleks, märkis äsja 15. juubelit tähistava advokaadibüroo Soraineni 
vanempartner Aku Sorainen. 

15. sünnipäev on väärikas number. Mis on ettevõtet hoidnud tegusana kõik need 

aastad? 

Meie bürood on hoidnud tegusana ja edukana meie inimesed. Meil on olnud erakordne õnn 
leida Baltikumis ja Valgevenes väga häid professionaale, kes on samas ka võrratud isikud ja 
see on tekkitanud tugeva koostöö- ja tiimitunde. Kui tiim on olnud tugev, siis on ka kliendid 
olnud rahul meie teenusega. 

Kui suured ambitsioonid on Sorainenil järgmiseks 15. aastaks?(laienemised, uuendused, 

investeeringud jms) Kes on teie suurimad konkurendid Eestis ja Baltikumis? 

Järgmised aastad keskendume tegema veelgi paremini kõike seda mida teeme juba täna hästi. 

Kuidas turg lähiaastatel võib ümber jaguneda? (kui jaguneb) Mis on Eesti ja Baltikumi 

õigusuurmi suurimad murekohad (ohukohad) hetkel? Kui vaadata arenguid või 

toimimist üldisemalt? 

Juriidiliste teenuste turg on juba täna Baltikumis väga arenenud aga Valgevenes on kõik alles 
alguses ja seal ma näen suurt kasvupotentsiaali. Õigusruumi üks oluline murekoht on minu 
arust see, et riigilõivud kohtuasjades on liiga kõrged mis võib takistada inimesel saada õigust 
endale, kui tal ei ole raha maksta riigilõivu, et kohus asja menetleks. Teine murekoht on see, 
et kohtus kaotanud osapool ei pea maksma võitnud poole kohtukulusid kinni täies ulatuses. 
See jälle tähendab seda, et  väiksemad võlglased ei pea kartma kohtusse minekud kuna 
lisakulud nende jaoks on väiksed ja samas mõni teine võib esitada asjatu hagi, kuna selle 
esitamisega ei kaasne olulisi lisakulutusi tema jaoks. Lisaks ma sooviksin, et kohtuasja 
lahendamise lähtepunktiks oleks inimene ja asja tegelik sisu, mitte üksik seaduse sätte. 

Milline oleks maailm ilma advokaatide ja juristideta?  

Advokaadid ja juristid on kindlasti loonud eelduse õigusriigiks arenemisele. Ilma nendeta ei 
oleks elu kohe kindlasti meil parem ega turvalisem. 



 

 
  

Kas praegust elu Eestis vaadates teile ei tundu, et tegelikult kehtibki ka igapäevaelus 

printsiip -  tugevam jääb ellu? 

Vabas ühiskonnas on muidugi äris ja tööturul konkurents ja paremad on edukamad, aga see ei 
tähenda veel sugugi seda, et vähem paremad ei jääks ellu. Vastupidi, leian, et vabas 
ühiskonnas milles on piisavad sotsiaalsed tagatised, jäävad kõik ellu. 

Praegust masu vaadates on inimestel raske positiivset meelsust hoida (palgad kukuvad, 

töötus, pankrotid jms). Mis teie arvate, mis peaks inimesele olema see mootor, mis teda 

käimas hoiab? 

Ma arvan, et Eesti inimesed on ajaloos näidanud väga tugevat instinkti vaadata raskustest üle 
ja oskust oodata paremaid aegu. 

Mida arvate Eestis pensioniea võimalikust tõstmisest? 

Ma arvan, et see ei ole sugugi ainult oluline küsimus Eestis vaid terves lääne maailmas. 
Pensioniea tõstmine on vältimatu ja võib olla isegi hea. Kui ma vaatan oma vanemaid , siis 
nad on mõlemad kaugelt üle 70 aastased, aga teevad veel täiega tööd ja see hoiab nad tervena 
ja reipana. 

Kui kaua teie ise kavatsete tööd teha? Kas kiusatust rantjee-elu nautida pole peale 

tulnud? 

Ma arvan, et teen tööd veel kaua aega, kuna naudin seda tõesti palju. 

 


