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TUTVUSTUS
Triinu Hiob juhib NJORD Advokaadibüroo vaidluste lahendamise valdkonda. Rohkem kui 15 aasta jooksul on ta nõustanud
ja esindanud paljusid erinevaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi äriühinguid ning riigiasutusi erinevates kohtuasjades, olles
esindajaks kõigis kohtuastmetes. Lisaks on Triinu Hiob tegutsenud Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC vahekohtunikuna
ja alates 2018. aasta juulist on ta ICC rahvusvahelise vahekohtu liige. Eesti riik on nimetanud Triinu Hiobi Haagis asuva
Alalise Vahekohtu ja investeeringukaitsevaidlustele keskenduva ICSID vahekohtu liikmeks. Ta viib läbi lepitusmenetlusi
Eesti Kindlustusseltside Liidu kindlustuslepitusorgani lepitajana ja on ühtlasi kantud kindlustuse vahekohtunike nimekirja.
Triinu Hiob on viinud läbi loenguid ja seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning osalenud bakalaureuse- ja
magistritööde kaitsmiskomisjonide töös.

Triinu Hiobit on tunnustatud Chambers & Partners Europe 2021 edetabelis tööõiguse valdkonnas. Kohtuvaidluste tiimi
juht Triinu Hiob saab klientidelt kiita eelkõige oma pädevuse ja usaldusväärsuse eest, tema kohta on klient öelnud: "Ma
usaldan teda täielikult."
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“Kahjustatud isiku õigused suhetes kahju tekitaja vastutuskindlustusandjaga”. Juridica, 7/2018
„Kas iga asja jaoks on vaja uut seadust?“. Äripäev 16.01.2019
“Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?“. Ärileht 16.01.2018
“Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust“. Ärileht 11.01.2018
“Maanteetranspordi kaubaveo sektori töötajate töö- ja puhkeaeg“. Juridica, III 2017.
“Töösuhete käsiraamat”. AS Äripäev, LAWIN. Kaasautor aastatel 2008-2015 ja peatoimetaja aastatel 20102015.
“The Variegated Landscape of Mediation. A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in
Europe and the World” Manon Schoneville ja Dr Fred Schoneville (eds.). Eleven International Publishing, 2014
– Eesti peatüki autor.
“Advokaat selgitab: homsest muutuvad Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtu reeglid”. Ärileht.ee,
28.02.2017.
“Nõuame võlad sisse”. Raamatupidamise Praktik, Veebruar 2017.
“Eesti vahekohtute otsused ei ole enam otsetäidetavad”. Ärileht.ee, 22.04.2016.
“Vahekohtute vähene reguleeritus ei ole puudus, vaid eelis”. Ärileht.ee, 14.11.2015.
“Estonian Parliament declares disputes arising out of consumer credit agreements will be non-arbitrable”.
Thomson Reuters – Practical Law, 1.04.2015.
“Supreme Court of Estonia clarifies parties’ right to seek review of court decisions enforcing arbitral awards”.
Thomson Reuters – Practical Law, 6.01.2015.
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Veebruar 2018 YACF seminaril “Ethical standards and sustainability in international business” eksperdirühma
liige
Aprill 2018 seminari “Kaubandus EL-s. Osapoolte õigused” läbiviija (korraldas Saksa-Balti Kaubanduskoda)
Aprill 2016 eksperdirühma liige Young Arbitration Club Finland’i seminaril “Beginning with the end in mind – how
do enforcement options affect dispute resolution strategy?”
November 2015 ettekanne teemal “Rahvusvaheliste kaubandusvaidluste lahendamine” ICC Eesti
pädevuskursuse raames.
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Eesti Advokatuur
Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon
Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjon
ICC Rahvusvaheline Arbitraažikohus
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Eesti liige
Alaline Vahekohus (Permanent Court of Arbitration) Eesti liige
Eesti Kindlustusandjate Liidu kindlustuslepitaja
Kindlustuse vahekohtu vahekohtunik
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