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تناولت هذه الدراسة موضوعًا ذو خصوصية معينة ولكن له مكان مهم جدًا في هذا المجال أال وهو 

هذا البحث إلى مقدمة وفصلين تحدث الفصل تقسيم ، وقد تم التحكيم هيئةأمام  العام بالنظام المتعلقة الدفوع

 القانوني النظام، فيما تحدث الفصل الثاني عن العام بالنظام وعالقته للتحكيم القانونية الطبيعةاألول منها عن 

هج الوصفي التحليلي، الوصفي والمن، وذلك من خالل اللجوء إلى المنهج العام بالنظام المتعلقة الدفوع ثارهآل

إضافة إلى المنهج القانوني المقارن في بعض المواضع التي تطلبت ذلك، وقد تم التوصل من خالل هذا البحث 

إن معظم الدفوع المتعلقة بعدم القبول تتعلق بالنظام العام إلى بعض النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 

ع بعدم القبول في أية حالة كانت عليها الخصومة ولو لم تتعلق السماح بإبداء جميع دفو  حسناً ولذلك كان 

إن فكرة النظام العام ومع أنها مرنة إال أنها ال زالت غير واضحة ، وكان من أهم التوصيات بالنظام العام

 المزيد من األبحاث لشرح وتوضيح فكرة النظام العام. إجراءيوصي الباحث بضرورة ؛ ولذلك ومشوشة حتى اآلن
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Abstract 

This study aimed to investigative the subject with a certain privacy, but it has 

a very important place in this area, namely defines relating to public order before the 

arbitral tribunal. This research was divided into the introduction and two chapters 

talked about the legal nature of the arbitration and its relationship to public order: 

The second chapter discussed the legal system to raise defenses relating to public 

order. Descriptive approach and descriptive, analytical method were used, in 

addition, the legal comparative method was employed. 

This research arrived at the following results: Most defenses of non-acceptance were 

related to public order so it was a good legislative policy to allow the formulation of 

all the defenses of non-acceptance, in any case, it was in litigation if it does not relate 

to public order, One of the most important recommendations that the idea of public 

order, however, it is flexible, but it is still unclear and confusing yet; therefore, the 

researcher recommends further research to explain and clarify the idea of public 

order. 

 

 


