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 نقش فدراسیون بین المللی فوتبال در تغییر و اصالح حقوق داخلی ایران

 

 علی رضا دهقانی

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه الملل بین گرایش حقوق، رشته ارشد کارشناسی

 

 چکیده

، ت توصیفیپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فدراسیون بین المللی فوتبال در تغییر و اصالح حقوق داخلی ایران به صور

کتابخانه ای اجرا شده است به طور کلی باید گفت بخش اعظم قوانین کنونی فوتبال کشور ایران بر گرفته از قوانین بین المللی 

فوتبال جهان بوده و بر حسب اینکه این دسته از قوانین باید مطابق قوانین و آیین نامه های بین المللی باشد لیکن همه بازی 

میزان تاثیر پذیری قوانین فوتبال کشور در سطح باالیی متاثر . س قوانین بین المللی طراحی و اجرا می شوندهای جهانی بر اسا

از نقش فدراسیون بین المللی فوتبال بوده که این مساله به نحوی قابل تامل می باشد و باید اذعان کرد که این تاثیر پذیری 

ورزش داخلی صرف نیست بلکه یک ورزش بین المللی بوده و بازی ها معموال یک نیاز روز جامعه می باشد چرا که فوتبال یک 

در سطح جهانی برگذار می شود و درنتیجه الزمه این بازی ها مطابقت دادن و متاثر کردن قانون داخلی از قوانین بین المللی 

های  یکی از سیاست. اسر دنیا داردها در سر بیشتر اوقات فیفا نقش فعالی در کارکرد ورزش و توسعه و پیشرفت بازی. است

المللی است وقتی که دولت هایشان در  ها از حضور در مسابقات بین ها و اعضای وابسته به آن منحصر به فرد فیفا تعلیق تیم

 . دهد کند یا هنگامی که فدراسیون مربوطه وظایف خود را به درستی انجام نمی عملکرد فدراسیون فوتبالشان دخالت می
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