Prawo i polityka Indian (Stany
Zjednoczone)

Samorządy plemienne i firmy plemienne stają obecnie wobec wyzwań w postaci coraz bardziej złożonych problemów
związanych z dynamiką zmian w prawie, polityce i biznesie. Komplikacje te mogą utrudniać realizację celów
stawianych zarówno przez plemiona, jak i firmy plemienne w zakresie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju
plemiennej samorządności.
Dentons szczyci się unikalną pozycją wśród firm prawniczych pod względem doświadczenia i sukcesów w
zapewnianiu klientom pomocy w konstruowaniu strategii uwzględniających częste, wzajemne zależności władzy
sądowniczej, rolę agencji federalnych występujących w charakterze regulatora, wpływy Kongresu oraz realia
obecnego klimatu politycznego. Nasz zespół, uznany w rankingu amerykańskich firm prawniczych Chambers USA
jako jedna z najlepszych praktyk w USA w obszarze prawa i polityki Indian, oferuje klientom unikalne, rozległe
doświadczenie w tym zakresie. Nasi klienci mogą również polegać na eksperckim doświadczeniu naszych
prawników i doradców w dziedzinie polityki publicznej, w tym osób, które zajmowały stanowiska w samorządach
plemiennych — jest wśród nas były prezydent jednego z plemion — oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych.
Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia prawników, którzy zajmowali stanowiska urzędników agencji
federalnych w bezpośredni sposób zaangażowanych w sprawy Indian Amerykańskich, rdzennej ludności Alaski oraz
Hawajów, obejmujących: Departament Spraw Wewnętrznych (Urząd Sekretarza Stanu, Urząd Prokuratorski, Urząd
Zastępcy Sekretarza Stanu ds. Indian oraz Urząd Sekretarza Stanu ds. Praw Wodnych Indian); Departament
Sprawiedliwości (Urząd Zastępcy Radcy Generalnego do spraw Ochrony Środowiska oraz Wydział Zasobów
Naturalnych, Dział Zasobów Rezerwatów Indian) oraz Państwową Komisję Gier Hazardowych w Rezerwatach Indian
(w tym jej były p.o. Przewodniczący oraz były szef komisji wykonawczej).
Nasze dogłębne doświadczenie pozwala nam zapewnić klientom efektywną kosztowo pomoc w bardzo szerokim
spektrum spraw, obejmujących takie zagadnienia jak:

• Fee-to-trust
• Rozwój gospodarczy (gry hazardowe, energetyka, koncesje wydobywcze dla rdzennej ludności i emisje obligacji
plemiennych, finansowanie konwencjonalne i analiza podatkowa)

• Przestrzeganie praw plemiennych (ang. Tribal governance)
• Złożone postępowania sądowe
• Ochrona kulturowa
W Dentons uważamy, że służba na rzecz rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych to dla nas prawdziwy
zaszczyt i przywilej.
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