شركة المحاماة " كيلرهالس كارارد"
تعد "كيلرهالس كارارد" واحدة من شركات المحاماة الرائدة في قوانين الرياضة الدولية ،وتغطي
نشاطاتها جميع مجاالت قانون الرياضة بما في ذلك النزاعات والمسائل التجارية.
وتتمتع هذه الشركة بخبرة ال مثيل لها في حل النزاعات الرياضية وتعتبر واحدة من أكثر الشركات
النشطة التي تظهر أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ،وعلى وجه الخصوص في مجال كرة القدم
والنزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات .والشركة مجهزة على نحو فريد للعمل أمام كاس ،حيث أنها تجمع
بين الخبرة في القانون االجرائي ل كاس (القانون السويسري) باإلضافة الى وجود محامين ذو خبرة والذين
يتحدثون اللغات الرسمية لمحكمة كاس (اللغتين االنجليزية و الفرنسية) .و هذا باالضافة الى القدرات
اللغوية الشاملة للشركة (بما في ذلك اللغة االلمانية ،االسبانية ،االيطالية ،البرتغالية ،الروسية ،والصينية)
ويحمل محامو الشركة الرخص الالزمة لممارسة العمل في العديد من االختصاصات.
كما أن كيلرهالس كارارد تتمتع أيضا ببصيرة نافذة فريدة وال مثيل لها في الجوانب االدارية والتجارية
والرياضة ،وتوفر المشورة المستمرة لبعض المنظمات الرياضية الرائدة على مستوى العالم ،واألندية
الرياضية فيما يتعلق ببرامجهم التجارية (االستضافة ،الرعاية ،االعالم ،التجارة ،الترخيص ،وحقوق
الصورة الخ ).باالضافة الى المسائل المتعلقة بالتنظيم والحوكمة.
وتضم الشركة العديد من الشركاء والمحامين الذين ينصب عملهم بصورة حصرية أو أساسية على قانون
الرياضة .وتم منح االستفادة من خبراتهم وتجاربهم في الشركة من خالل الوظائف والمناصب المتعددة التي
تم شغلها بواسطة أعضاء الشركة و التي تتضمن:















مدير عام اللجنة األولمبية الدولية
رئيس لجنة الفيفا
األمين العام لمحكمة كاس
أربعة محكمين في محكمة كاس
المستشار القانوني في محكمة كاس
رئيس الوساطة في محكمة كاس
رئيس لجنة اإلنضباط لالتحاد الدولي للدراجات (يو سي آي)
مفتش للجنة اإلنضباط واألخالقيات في االتحاد األوروبي لكرة القدم
محامي اتحاد وطني لكرة القدم
المستشار القانوني في إدارة أوضاع الالعبين في الفيفا
قاضي في لجنة اإلنضباط لالتحاد السويسري لكرة القدم
نائب رئيس غرفة اإلنضباط للجنة األولمبية السويسرية المختصة في دعاوى تعاطي المنشطات
نائب رئيس لجنة اإلنضباط للهيئةاإليرلندية لمكافحة تعاطي المنشطات
المستشار القانوني ونائب مدير شركة تسويق رياضي متخصصة في رياضات التزلج ،التنس،
الجولف والدراجات










سكرتير عام اتحاد متخصص في تصنيع المعدات الرياضية
نائب رئيس االتحاد السويسري للتزلج
مستشار قانوني إلحدى الماركات الفخمة الراعية لبطوالت الجولف ،التنس وسباقات الخيل وألعاب
القوى
المستشار القانوني العام و عضو اللجنة االدارية لفيراري اس بي ايه
المستشار القانوني لفريق اسكودريا فيراري في الفورموال 1
رئيس هيئة تحكيم كأس امريكا
عضو هيئة استئناف االتحاد األوروبي لكرة السلة
عضو لجنة األخالقيات لالتحاد الدولي للسيارات (فيا)

وتضم أيضا الشركة محكمين ذو سمعة في التحكيم التجاري و يتمتعون بالخبرة للعمل كمحكمين
ومستشارين قانونيين بموجب قواعد معظم مؤسسات التحكيم التجاري الرئيسية .وتضم الشركة من
المستشارين من مؤلفي احد من الكتب التدريسية للمحامين والممارسين القانونين في سويسرا وأعضاء
االتحاد السويسري للتحكيم.
وللشركة قاعدة واسعة من العمالء ،بما في ذلك هيئات رياضية متعددة (مثل اللجنة األولمبية الدولية
والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات) ،االتحادات الدولية ،الوكاالت الوطنية لمكافحة المنشطات ،أندية
ورياضي سباقات السيارات وعدة اتحادات وطنية لكرة القدم ،األندية ،الالعبين ،الوكالء وصناديق
االستثمار.
وتعد كيلرهالس كارارد الشركة الرائدة األولى في سويسرا في مجال قوانين الرياضة والترفيه وذلك بحسب
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