ОДИН & ПАРТНЕРИ є високоспеціалізованою юридичною фірмою, яка
надає послуги клієнтам у Східній Африці, Україні, Гонконгу, Латвії,
Великобританії, Китаї та прилеглих районах. Ми віримо у розвиток сильних,
побудованих на довірі, довгострокових відносин з нашими клієнтами. Ми
досягаємо цього шляхом встановлення високих стандартів Чесності,
Професіоналізму і Конфіденційності. Ми розуміємо, що необхідною
складовою Вашого життя є справи, пов’язані із вирішенням правових питань,
у тому числі і для ведення успішного бізнесу.
Однак, це може коштувати Вам неабиякого часу та викликати незручності. В
ОДИН & ПАРТНЕРИ ми намагаємося полегшити увесь правовий процес,
наскільки це можливо. Ми спеціалізуємося на трьох основних областях
права: господарське право, переговори і господарський процес. ОДИН &
ПАРТНЕРИ визнає, що ведення бізнесу ніколи не буває легким. Незважаючи
на хорошу організацію, у будь-якого бізнесу можуть виникати суперечки з
постачальниками, клієнтами, підрядниками або галузевими впорядниками.

Питання внутрішнього характеру також можуть виникати в бізнесі між
акціонерами, партнерами чи директорами та вони повинні бути вирішені на
високому професійному рівні. Ми також можемо підготувати / зробити
огляд основних бізнес-документів. Відколи ми вирішуємо ділові суперечки, у
нас накопився широкий спектр практичних знань по ключовим питанням,
які можуть виникати. Наш У нас є багатий практичний знань з ключових
питань, пов'язаних з бізнес-ми судитися суперечок. Ми знаємо, де можуть
виникнути труднощі на практиці або де підприємства можуть бути
комерційно незахищеними на законних підставах.
Власники бізнесу та менеджери, які працюють під тиском потребують
правової консультації практичного спрямування та надійного управління.
Ми надаватимемо допомогу вашому бізнесу, тому що ми юридична фірма,
яка ставиться із “запалом” до бізнесових справ.
Одна відмінність:
“ОДИН і ПАРТНЕРИ” відрізняється нашим ефективним щодо витрат та
взаємним партнерством із нашими клієнтами. Ми надаємо практикуючих,
орієнтованих на результати юристів(адвокатів), які отримують нагороди від
клієнтів по всій країні за їхні зусилля представляючи інтереси клієнтів у залі
судових засідань та залі засідань ради директорів. Ми зосереджені на наданні
значних результатів і ми прагнемо на кожному рівні розвивати відносини з
нашими клієнтами, які будуть засновані на довірі і взаємній повазі.
Безпрецедентне обслуговування клієнтів знаходиться в центрі нашого
підходу до юридичної практики. Такий підхід був підґрунтям нашого успіху
з моменту створення. Ми наймаємо кращих і найбільш яскравих талантів і
отримуємо прихильність та задоволення наших клієнтів, а також успішно
вирішуємо їхні правові питання та досягаємо бажаних цілей.

10 ПРАВИЛ “ОДИН & ПАРТНЕРИ”
На підставі досвіду, накопиченого на сьогоднішній день в здійсненні
юридичних послуг, ОДИН & ПАРТНЕРИ постановили наступні 10
найважливіших правил, які повинні застосовуватися в нашій роботі:
"Відданість" - вимога клієнта є важливим відправною точкою нашої роботи.
Це сприймається як зобов'язання лояльності. Ми завжди ретельно оцінюємо
юридичні послуги, які необхідно надати по відношенню до нашої здатності
задовольнити цю вимогу, завжди намагається виявити будь-які можливі
конфлікти інтересів з метою надання юридичної допомоги самостійно,
ефективно і відповідно до вимог клієнта.
"Конфіденційність" - ми завжди слідувати правилам конфіденційності, без
винятку, як це від нас вимагається за законом. Цей принцип відображений у
тому як ми справляємося з інформацією та документацією, довіреною нам
нашими клієнтами.
"Спеціальні знання" - ми постійно стежимо за останніми правовими
положеннями та їх інтерпретацію в судочинстві як чеських, так і
європейських судів. Ми приділяємо пильну увагу рівню знань всіх наших
адвокатів і дбаємо про те, щоб цей рівень залишався високим.
"Стійкість" – наші послуги завжди повинні бути спрямовані на заохочення і
проштовхування інтересів клієнта. Для того, щоб досягти мети ефективно,
ми повинні використовувати всі доступні засоби. Ми не застосовуємо
рутинні способи при обробці справ клієнта. Ми наполегливо боремося за
перемогу клієнта.

"Визначеність" - для досягнення поставлених цілей нами дотримуються
окремі процедури, адаптовані з урахуванням конкретних потреб і умов
наших клієнтів.
"Відповідальність" - Ми високо цінуємо якість наших результатів, тому
підходимо до надання юридичних послуг з повагою і граничної серйозністю.
Це знайшло своє відображення у перевірці та контролюючих механізмах
всередині нашої компанії. Проводиться постійна перевірка та
вдосконалення.
"Зв'язок" - Ми всі знаємо яку важливу роль спілкування з клієнтом відіграє в
забезпеченні високої якості юридичних послуг. Таким чином, ми приділяємо
пильну увагу тому, що говорять клієнти, намагаючись зрозуміти їх інтереси.
Ми вважаємо звичним та потрібним тримати клієнтів в курсі щодо стану їх
справи.
"Економічна ефективність" - Розуміючи те, що час, - це гроші, ми
пропонуємо нашим клієнтам рішення, які допоможуть нам досягти
бажаного завдання якомога швидше.
"Можливість" - Ми знаємо, що при вирішенні питань клієнтів, як правило,
вони поспішають або їхній час для вирішення справи лімітовано. Таким
чином, наші послуги адаптовані до потреб клієнта, пропонуючи їм
максимально широкий спектр комунікаційних можливостей, в тому числі
можливість нашої команди працювати використовуючи мобільний зв’язок.
"Внутрішня стабільність" - Довгий час ми працювали над побудовою
сильної і збалансованою команди, де кожен відчуває підтримку колег та
співробітників і, таким чином, залучений до процесу відстоювання інтересів
наших клієнтів з упевненістю.

ПЕРЕГОВОРИ:
ОДИН & ПАРТНЕРИ допомагає клієнтам вирішити спори за допомогою
структурованих переговорів, методом спільного вирішення, керованого
захисту та управління, що не потребує судового розгляду.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО:
Провадження бізнесу полегшується з наявністю доступу до правої поради. У
нас є послуги дуже досвідчених консультантів. Їх знання відповідного закону
і практики, а також спосіб швидкого обслуговування, що може допомогти в
ситуаціях комерційного характеру має неоціненне значення. В команді
також є досвідчений комунікатор, який завжди відігравати неабияке
значення. На додаток до наших існуючої участі у судових розглядах,
вирішення спорів, працевлаштування та схожих послуг, які разом
забезпечують комплексний об'єкт в цій галузі права, ми можемо допомогти з:
• Всі форми корпоративних і господарських угод та вирішення спорів, що
виникають з них
• Утворення та структурування компаній як національних, так і
міжнародних
• Відповідність нормам
• Договори на обслуговування
• Благодійність та трасти
• спори партнерів/ акціонерів

• Складання акціонерних угод та угод про партнерство
• Спори щодо якості поставок і виготовлення
• Труднощі з відновленням платежів
• Спори з субпідрядниками
• ведення справ у суді, в тому числі щодо питань правозастосування,
банкрутства та корпоративної неспроможності
• Підготовка / огляд основних положень та умов бізнесу(справи)
• Підготовка договорів з консультантами субпідрядників
• Підготовка договорів комерційного агента
• Підготовка договорів з торговими партнерами / дистриб'юторів.
Комерційні контракти:
Для підтримки наших клієнтів під час їх ділових зустрічей, ми надаємо
відповідні послуги з комерційних та правових договірних відносин, зокрема:
• Ми вибираємо формулювання контрактів відповідно до конкретних вимог
клієнтів;
• Ми оцінюємо проекти угод, запропоновані партнерами наших клієнтів, у
тому числі їх зміни відповідно до вимог клієнта;

• Ми ведемо переговори або надаємо юридичну підтримку під час
переговорів між нашим клієнтом і їх бізнес-партнерів щодо редакції
(формулювання) контракту;
• Ми оцінюємо можливість припинення комерційного контракту і готуємо
по данному питанню необхідну документацію;
• Ми аналізуємо можливе порушення умов договору і вирішуємо питання,
що випливають з такого порушення, пов'язані з відповідальністю;
• Ми надаємо юридичну допомогу в забезпеченні дотримання вимог
комерційних контрактів, включаючи їх здійснення в судах або органами
виконавчої влади.
При підготовці комерційного контракту, ми орієнтуємося на правильне
розуміння сфери бізнесу наших клієнтів, щоб повністю адаптувати контракт
відповідно до комерційних потреб та ідей клієнта. Ми завжди підходимо до
справи наших клієнтів індивідуально, і при підготовці угод (які за своєю
природою передбачені правовими стандартами),і при підготовці
нестандартних видів договірних документів.
ТРАНСКОРДОННОГО СФЕРА:
Угоди в цій галузі широко варіюють, але завжди включають операції з
іноземними суб'єктами в Україні, Латвії, Гонконгу, Великобританії та Китаї.
ОДИН & ПАРТНЕРИ знайомі з правом іноземних країн, що застосовується,
але все ж часто працюють з місцевим юристом(адвокатом), який може дати
поради щодо широкого кола питань внутрішньодержавного(національного)
права. ОДИН & ПАРТНЕРИ визнає, що справа може бути дуже складною для
бізнесу, що ведеться в Україні, Гонконгу, Латвії, Великобританії і Китаї, а
тому, ми пропонуємо досвід та контакти в раціоналізації бізнес-інтересів.

ОДИН & ПАРТНЕРИ розуміє потреби і проблеми, що можуть виникнути
при партнерстві з компанією іноземної країни, і не лише відмінності у
законодавстві, а й культурні та комунікаційні відмінності. Зокрема, ми
допомагаємо компаніям що мають справу із,так званими, сірими зонами,
коли іноземні закони не настільки добре розвинені.
Господарські спори:
ОДИН & ПАРТНЕРИ

в першу чергу допомагає клієнтам уникнути

суперечок, що виникають. Якщо спір неминучий, то ми будемо працювати,
щоб досягти найкращого результату для нашого клієнта, або за допомогою
альтернативних методів вирішення спорів (ADR), такі, як переговори,
арбітраж або посередництво, чи вирішувати спір строго за допомогою
судового процесу та судового розгляду. Наші юристи по судовим справам
справляються із широким спектром завдань.
ФІЛОСОФІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ
Звично, що юридичні послуги, що надаються ОДИН і ПАРТНЕРИ повинні
оплачуватись. Сума, що підлягає сплаті узгоджується з клієнтом до початку
надання послуг. Договори на юридичні послуги, що надаються, в тому числі
виплата, завжди є в суворій відповідності з правилами захисту. Винагорода,
яка повинна бути виплачена, розраховується у відповідності до стандартів
нашої юридичної фірми. Крім того, при наданні юридичних послуг за
кордоном, ми також діємо з повагою до іноземних юридичних фірм, з якими
у нас укладені угоди.

Стандарти вище, дозволяють нам оцінити характер необхідних юридичної
послуг і його можливу сферу, а також включення конкретних вимог клієнта.
Якщо раніше не було обумовлено, то такі послуги, як знайомство, попередні
консультації з клієнтом про можливу співпрацю і / або представництво, є
безкоштовними. При первинній консультації між нашими юристами і
клієнтом, як правило, основна увага приділяється аналізу потреб клієнта для
того, щоб отримати чітке уявлення про послугу(и), необхідні для успішного
вирішення справи клієнта на наступному етапі.
Таким чином, вже у вступній частині, клієнт не тільки отримує повне
уявлення про правовий аспект його справи, але й поняття про те, скільки
часу і

як дорого йому коштуватиме

процедура. Іншими словами, ми

надаємо наступні послуги безкоштовно: ми аналізуємо справу клієнта і в
розумних межах ми вивчаємо відповідні документи, що стосуються справи,
оцінюємо їх на попередній основі, потім повідомляємо про результати
клієнта, включаючи наші пропозиції щодо винагороди(оплати) за послуги,
які будуть доставлені. Якщо клієнт згоден, угода про надання юридичних
послуг вважається укладеною. У випадку відмови клієнта, документи, що
були ними представлені повертаються (або навіть відкидаються), а оплата за
послуги, надані до цього моменту не стягується.
ВИНАГОРОДА ЗА ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Зазвичай винагорода за юридичні послуги залежить від часу, витраченого на
вирішення справи клієнта. Коли це можливо по відношенню до правової
природи справи, ми пропонуємо клієнту оплатити вартість юридичних
послуг для всієї справи за фіксованою ставкою. У цьому випадку клієнт
сплачує ту суму, на яку погодився раніше, уникаючи будь-яких ризиків щодо
збільшення винагороди у порівнянні з початковою ціною.

Наші постійні клієнти можуть використовувати опцію тарифної ставки
щомісячних платежів для всіх послуг, що надаються у відповідному місяці.
При представленні інтересів клієнта в судових, арбітражних або інших
розглядах виникають ті виняткові ситуації, коли в оплату послуг входить
винагорода за успішний результат розгляду справи. Як правило, при
укладенні договору, ми просимо клієнта заплатити розумний депозит для
оплати юридичних послуг, які повинні бути надані. Дана винагорода за
юридичні послуги охоплює поточні витрати, такі як витрати на телефонні
дзвінки, факси, електронну пошту, поштові витрати, копіювання, місцевий
транспорт та доставку документів. Сюди також входить ціна за переговори і
підготовку кореспонденції та контрактних документів.
З іншого боку, є й інші витрати, такі як витрати на спеціалізовані або
офіційні переклади, судові витрати, адміністраційні та нотаріальні збори,
платежі експертам-консультантам і витрати на транспорт між містами та
країнами і т.д., які нараховуються клієнту окремо. Крім того, коли ці послуги
можуть бути великими (витрати в судах, витрати на відрядження, довгі
переклади, і т.д.), ми просимо клієнта також заплатити розумний депозит. У
випадку якщо немає конкретної угоди про винагороду, наша юридична
фірма стягує з клієнта оплату за послуги відповідно до Порядку нарахування
винагороди(з поправками), 2014(THE ADVOCATES (REMUNERATION)
(AMENDMENT) ORDER, 2014).

КОМАНДА:
Едді Орінда
Корпоративний та Комерційний
Керуючий Партнер
E-mail: eddy@oneattorneys.co.ke
Едді Орінда є кандидатом юридичних наук на кафедрі міжнародного права і
відносин у Національний університет "Одеська юридична академія". Він має
ступінь бакалавра права (бакалавр права з відзнакою) та ступінь магістра в
галузі міжнародного права від Національного унівеситету “Одеська
юридична академія”. Він практикує право як адвокат Верховного суду Кенії
з 2011 року до теперішнього часу і читає лекції з різних предметів по
міжнародному праву, в тому числі читаючи лекції по темі його
кандидатської роботи (про поточні проблеми міжнародної правової бази
щодо боротьби з інфекційними захворюваннями в Африці) в Національному
університеті "Одеська юридична академія”.
Раніше він працював в якості консультанта щодо України в офісі прем'єрміністра Кенії та читав лекції на юридичному факультеті Католицького
університету Східної Африки (CUEA). Його дослідницькі інтереси
включають міжнародне публічне право, міжнародне право, міжнародне
право по охороні здоров’я, міжнародне кримінальне право, зовнішню
політику та законодавства ЄС. Він володіє англійською, російською, суахілі,
дхолуо і українською(базовою) мовами. Будучи членом Юридичної
спільноти Кенії (LSK), він також є членом Правової спільноти Східної

Африки (EALS), членом Міжнародної комісії юристів (ICJ), Інституту
економічних справ (IEA) і Форуму молодих арбітрів (YAF) у Міжнародній
торговій палаті (ICC).
Едді Орінда одружений з Фейс Мугоха Одваро та має сина Едді Орінду
молодшого.
КАР'ЄРА:
ОДИН & ПАРТНЕРИ шукає нових працівників з числа кращих студентів
юридичних вищих навчальних закладів, які на додаток до своїх відмінних
правових навичок проявляють амбіційність, креативність, інтелект, чудові
особистісні якості та професійну чесність. Ми наймаємо людей, яких ми
позиціонуємо у майбутньому як видатних юристів, які насолоджуються
успішною кар'єрою і стають членами нашої фірми.
Наші клієнти:
The Mazira Foundation
Africa Trade & Investment Group (ATIG)
Solid Rock Widows Trust

Контакти:
ОДИН & ПАРТНЕРИ
О P. O Box 731 –
40100
Kisumu
T h e M a n n a R e t re a t
Center Majengo, Oﬀ
Kakamega Road Vihiga
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info@oneattorneys.co.ke
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Ми відкриті для спілкування по телефону або за допомогою електронної
пошти, щоб призначити консультацію з метою обговорити та
проаналізувати ваші юридичні потреби, цілі та завдання.

