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SummarySee complete responses

1. Kui kaua kuulute Juristide Liitu?:
Olen asutajaliige 10 12%

20 kuni 15 aastat 16 19%

15 kuni 10 aastat 6 7%

10 kuni 5 aastat 11 13%

5 kuni 1 aasta 40 47%

2. Miks kuulute Juristide Liitu? 
Juristide Liit võimaldab mul tunda ennast juristide pere liikmena 33

Tahan kaasa aidata Juristide Liidu eesmärkide täitmisele 13

Juristide Liit pakub mulle soodustusi (näiteks soodustus täiendkoolituseks) 2

Juristide Liit pakub erialaste teadmiste täiendamist (koolitused, õigusteadlaste päevad, konverentsid) 35

Other 2

3. Kas olete rahul Juristide Liidu toimimisega? - Hinnang
Ei ole rahul 1 1%

Pigem Rahul 26 31%

Rahul 43 51%

Väga rahul 15 18%

4. Millega olete rahul?

Ühingute tegevusega. Koolituste kvaliteediga. Sotsiaalse lävimisega. pakutavate koolitustega ning tore sõbralik suhtumine Kvaliteetsed koolitused. Hea võimalus kolleegidega 

suhelda. koolitus, administratiivne töö koolitused, üldine aktiivsus Töö korraldusega, effektiivusega. koolitustega Info erinevate koolituste ja ürituste kohta 

koolitused on aktuaalsed Koolituste korraldamine on väga hea. Ei pea ise hakkama koolitusi pakkuvaid ettevõtteid otsima. EJL pakub ise kohe 

kätte. Seltskonnaga projektipôhise tegevusega, koolitusega Rahulolu avaldub eelkõige -arukate- kolleegide -juristidega suhtlemisel , ...

5. Mis võiks olla teisiti?

Rohkem võiks olla ühistegevusi. üritusi võiks olla ka Tartus, kuna alati pole võimalik Tallinnasse sõita Rohkem võiks olla ühistegevusi. Suuremat kaitset demokraatliku õigusriigi 

väärtustele välismaist praktikat võiks tutvustada Koolituste maksumus võiks olla väiksem. Ehk rohkem koostööd teiste juristide organisatsioonide ja teiste riikidega; 

Samuti võiks olla ka rohkem kasulikku üldharivat infot - kohtumiste ja ürituste kokkuvõtteid vms. Mingeid EL tegelasi kuulaks ka heameelega, sest paraku on EL õigusloome esmärk 

osaliselt üsna segane. Samuti võiks olla Eestis pärit kohtunike koolitus kohtup ...

6. Millist Juristide Liidu aastastes tegevuskavades märgitud valdkonna arengut hindate möödunud perioodist kõige edukamalt elluviiduks? 
Õigusteaduslike konverentside korraldamine 23 27%

Kutsetegevuse arendamine 3 4%

Õiguspoliitiliste seisukohtade esitamine 4 5%

Juristide koolitamine 27 32%

Tasuta õigusnõu andmine 28 33%

7. Millise valdkonna arendamisele või eesmärgi saavutamisele peaks Juristide Liit järgmisel aastal enim pühenduma?
Juristi kutse areng 34 40%

Demokraatliku õigusriigi kindlustamisele kaasa aitamine 28 33%
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Õigusteaduslike konverentside korraldamine 17 20%

Liikmete kaasamine liidu tegevusse 29 34%

Koostöö teiste riikide ja rahvusvaheliste juristide ühendustega. 19 22%

Kodanikuühiskonna arendamine 15 18%

Juristide koolitamine 32 38%

Tasuta õigusabi osutamine 19 22%

Other 1 1%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 
100%.

8. Mida võiks Juristide Liit järgmisel aastal oma liikmete jaoks teha?
Korraldada koolitusi 32 38%

Esindada juristide arvamust 23 27%

Korraldada konverentse 18 21%

Korraldada ühisüritusi (näiteks suveseminar vms) 37 44%

Osaleda poliitika kavandamisel (eelnõude analüüs, õiguspoliitilised seisukohad jm) 41 49%

Esindada juriste kutseorganisatsioonina 22 26%

Võimaldada projektides osalemist 21 25%

Arendada klubilist tegevust 19 23%

Other 0 0%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

9. Kas teabe andmine Juristide Liidu tegemistest on viimase aasta jooksul paranenud? - Hinnang
Oluliselt paranenud 23 27%

Paranenud 57 67%

Ei ole paranenud 5 6%

10. Kuidas olete rahul Juristide Liidu koolitustega? - Hinnang
Ei ole rahul 3 4%

Pigem rahul 24 28%

Rahul 49 58%

Väga rahul 5 6%

11. Milliseid puudusi koolituste korraldamisel võite esile tuua?

koolitused võiksid rohkem sisaldada praktilisi kaasusi ja nende lahendeid. minu jaoks oleks palju lihtsam kui oleks mingeid koolitusi Tartus pole puudusi saali väiksus, loengu 

liiga lai teemaring Koolitused peamiselt Tallinnas. Ei ole viimasel ajal käinud. 1) liidu liikmetel võiks olla võimalus jooksvalt esitada mõtteid koolitustellimuse osas 2) 

võimalus eelnevalt esitada küsimusi koolitajale 3) vahel on liiga laia teema jaoks liiga lühike koolitusaeg, koolitaja ei jõua teemat ära rääkida, ei jää aega küsimuste-vastuste 

ringile Koolituste teemade valik on aktuaalne, kuid vahest on lektor liiatigi ...

12. Millisesse riiki võiks toimuda 2013.a. väliskoolitusreis?

USA Arvata võib, et ikka 2013.a.! Hispaania , USA. Moldaavia Mis on välsikoolitusreis? Ja kas 2012 aasta ei hakka juba läbi saama? Iirimaa 2013 ilmselt? 

Venemaale või Rootsi, Soome sobiks samuti. ei tunne huvi, sest ei osale väliskoolitustel India. Ilmselt on silmas peetud siiski 2013-ndat aastat. Kevadine reis võiks toimuda 

Hollandisse (Haagi). ikka 2013.a., mitte 2012.a. üks kõik kuhu, aga mitte nii kalli hinnaga, sest isegi tööandja rahast kahju. Venemaat võiks külastada - VTO liige ka. Küpros

Soome USA Austria Kreeka - miks see riik nii abi vajab. Horvaatia näiteks väljaspool Euroopat mõni kooli ...
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13. Kas kuulute mõnda Juristide Liidu ühendusse? 
Ettevõtlusjuristide ühendusse 15 30%

Haldusjuristide ühendusse 12 24%

Euroopa Õiguse ühendusse 15 30%

Õigusbüroode ühendusse 3 6%

Naisjuristide ühendus 15 30%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 
100%.

14. Kuidas hindate ühenduste tegevust? - Hinnang
Ei ole rahul 11 13%

Pigem rahul 16 19%

Rahul 27 32%

Väga rahul 7 8%

15. Milline ühendus on Teie meelest kõige tegusam?
Ettevõtlusjuristide ühendus 11 13%

Haldusjuristide ühendus 1 1%

Euroopa Õiguse ühendus 8 9%

Õigusbüroode ühendus 5 6%

Naisjuristide ühendus 26 31%

16. Kas oleksite nõus mõnes ühenduses kaasa lööma? Millises?

Osalen naisjuristide ühenduses. naisjuristide Naisjuristide ühendus Õigusbüroode ühendus ettevõtlusjuristide ühendus, naisjuristide ühendus ja võib-olla ka 

õigusbüroode ühendus. Eeldusel, et ühenduste tegevuse eesmärk on selge, mõistlik ja efektiivne Jah. Euroopa Õiguse ühenduses. Ettevõtlusjuristide ühenduses ei ole 

soovi ettevôtlus Õigusbüroode ühendus Õigusbüroode ühendus Peale Naisjuristide ühenduse ka Haldusjuristide ühenduses Haldusjuristide ühendus Õigusbüroode 

ühendus õigusbüroode ühendusest võiks ka psaleda, kuid pole jõudnud uurida millega nad tegutsevad ei saa aru, miks ei tegutse õigusbü ...

17. Mitmes avalik õiguslikus ülikoolis peaks õpetatama akadeemilist õigusteadust?
Ühes 32 39%

Kahes 37 45%

Kolmes 13 16%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 
100%.

18. Kas tunnetate juristide tööjõuturul tööpuudust?
Jah 26 31%

Ei 58 68%

Number of daily responses
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