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представниками та фахівцями Біржі норм професійної діяльності і професійної
етики на біржовому ринку, застосування до порушників мір дисциплінарного впливу;
позивач – сторона, яка порушила арбітражний процес відповідно до даного
Кодексу шляхом подання позовної заяви до Арбітражної комісії Біржі;
позовна заява – письмовий документ, який поданий позивачем проти
відповідача та який містить одну чи більше позовних вимог про захист своїх прав та
інтересів;
представник сторони – керівник юридичної особи, що виступає позивачем або
відповідачем, або уповноважена особа, яка діє на підставі доручення відповідного
позивача або відповідача;
сторони спору або сторони в арбітражному процесі (надалі - сторони) - позивач
та відповідач в арбітражному процесі.
3. Компетенція Арбітражної комісії Біржі
3.1. До компетенції Арбітражної комісії Біржі відносяться спори, які виникають в
процесі діяльності Біржі як організатора торгівлі, між:
членами Біржі;
членом Біржі та іншою особою, яка має право брати участь у біржових
торгах згідно із законодавством та Правилами Біржі;
особами, які не є членами Біржі, але мають право брати участь у біржових
торгах згідно із законодавством та Правилами Біржі;
Біржею та членом Біржі або іншою особою, яка має право брати участь у
біржових торгах згідно із законодавством та Правилами Біржі.
3.2. Арбітражна комісія Біржі приймає до розгляду спори при наявності
арбітражної угоди (домовленості) між сторонами про згоду передати розгляд спору
Арбітражній комісії Біржі. Арбітражна угода вважається укладеною, якщо вона
міститься в документі, підписаному сторонами, чи укладена шляхом обміну листами,
які підтверджують фіксацію такої угоди, а також шляхом обміну позовною заявою та
відзивом на позовну заяву, в яких одна зі сторін стверджує про наявність арбітражної
угоди, а інша не заперечує цього.
4. Склад, порядок створення та функціонування Арбітражної комісії Біржі
4.1. Арбітражна комісія Біржі призначається Біржовою радою строком на 1
(один) рік у складі 5 (п‘яти) осіб з числа посадових відповідальних осіб Біржі та членів
Біржі.
4.2. Персональний склад Арбітражної
комісії Біржі та зміни в ньому
визначається простою більшістю голосів членів Біржової ради Біржі, присутніх на
засіданні. Пропозиції щодо персонального складу Арбітражної комісії Біржі
виносяться на засідання Біржової ради Правлінням Біржі. Кожен член Біржі, у разі
виявлення бажання бути представленим в Арбітражній
комісії Біржі, подає
Правлінню Біржі пропозицію щодо кандидатури свого уповноваженого представника
на члена Арбітражної комісії Біржі в письмовій формі.
4.3. Арбітражна комісія Біржі складається з Голови, членів (арбітрів)
Арбітражної комісії та секретаріату. Голова Арбітражної комісії Біржі обирається
членами (арбітрами) на засіданні Арбітражної комісії та виконує обов'язки щодо
керівництва та організації її діяльності. Зі складу членів (арбітрів) Арбітражної комісії
обирається заступник Голови, який виконує його обов'язки у разі відсутності Голови
Комісії.
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4.4. Формою роботи Арбітражної комісії Біржі є засідання. Рішення на
засіданнях Арбітражної комісії Біржі приймаються простою більшістю голосів. При
рівності голосів Голова Комісії має право вирішального голосу.
4.5. Членами (арбітрами) Арбітражної комісії Біржі не можуть бути
представники юридичних осіб – акціонерів та Членів Біржі, які не сертифіковані як
фахівці з торгівлі цінними паперами в установленому законодавством порядку.
4.6. Члени (арбітри) Арбітражної комісії Біржі є незалежними, неупередженими
і об’єктивними при виконанні своїх обов’язків.
4.7. Член (арбітр) Арбітражної комісії Біржі не має права вести арбітражні
справи, якщо:
- він представляє інтереси будь-якої сторони арбітражного процесу;
- він має прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-якій стороні
арбітражного процесу;
- він може отримати фінансову чи іншу вигоду в прямому чи опосередкованому
вигляді від результатів конкретного арбітражного процесу;
- йому відомі будь-які факти або обставини, які можуть перешкоджати
приймати об’єктивні та неупереджені рішення.
5. Процесуальні строки
5.1. Строк розгляду арбітражного спору не повинен перевищувати 30 днів з
дня одержання Арбітражною комісією Біржі належним чином оформленої позовної
заяви.
5.2. За мотивованим зверненням Голови або членів (арбітрів) Арбітражної
комісії Біржі або сторін арбітражного процесу Голова комісії має право прийняти
рішення про продовження строку розгляду спору, але не більше ніж на 30 днів.
6. Подання позовної заяви
6.1. Позовна заява подається до Арбітражної комісії Біржі у письмовій формі за
підписом повноважної особи позивача.
Позовна заява повинна містити:
найменування органу, на розгляд якого подається заява;
найменування та реквізити сторін арбітражного процесу;
зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;
підтвердження наявності арбітражної угоди з відповідачем;
зміст позовних вимог;
виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, зазначення доказів,
що підтверджують позов, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи
оспорюються;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для
правильного вирішення спору.
6.2. В одній позовній заяві можуть бути об’єднано кілька вимог, зв’язаних між
собою підставою виникнення або поданими доказами.
Арбітражна комісія Біржі має право об’єднати кілька однорідних позовних заяв,
у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що письмово повідомляє
сторони арбітражного процесу.
6.3. Відповідач має право після одержання позовної заяви надати відповідь на
позовну заяву та направити копію Арбітражній комісії Біржі.
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6.4. Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача
зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом.
6.5. Якщо сторони не домовились про інше, в період провадження у справі,
кожна сторона може змінити чи доповнити свої позовні вимоги або заперечення
проти позову, якщо тільки Арбітражна комісія не визнає недоцільним такі зміни чи
доповнення.
7. Порушення провадження у справі
7.1. Питання про прийняття позовної заяви вирішується Головою Арбітражної
комісії Біржі.
7.2. Голова Арбітражної комісії відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо
дана заява не підлягає розгляду Арбітражною комісією відповідно до її компетенції.
Рішення про відмову у прийнятті позовної заяви обов’язково надсилається позивачу.
7.3. Голова Арбітражної комісії приймає рішення про дату засідання комісії з
розгляду відповідного спору.
7.4. Секретаріат Арбітражної комісії Біржі забезпечує надсилання сторонам
арбітражного процесу копій позовної заяви позивача, копій відповіді на позовну заяву
відповідача, реєстрацію всіх документів, що стосуються даного арбітражного
процесу, контролює факт надіслання інших копій документів сторонам. Секретаріат
зобов’язаний проінформувати сторони арбітражної справи про дату, місце і час
засідання Арбітражної комісії за 3 дні до моменту проведення засідання.
7.5. Під час розгляду спору, сторони можуть приймати участь особисто або
через належним чином уповноважених представників.
7.6. Сторони мають право подавати будь-які документи та інформацію, які
мають, на їх думку, відношення до даної арбітражної справи.
7.7. За пропозицією Голови або членів (арбітрів) Арбітражної комісії Біржі
та/або за зверненням будь-якої зі сторін до арбітражного процесу можуть бути
залучені незалежні експерти.
8. Мирова угода
8.1. Якщо в ході арбітражного процесу сторони врегулюють спірні питання між
собою та домовляться укласти мирову угоду, Арбітражна комісія Біржі припиняє
провадження у справі.
8.2. Мирова угода оформлюється у вигляді рішення Арбітражної комісії Біржі
про припинення провадження у справі з обов’язковим зазначенням факту укладання
мирової угоди сторонами арбітражного процесу.
9. Закінчення арбітражного процесу
9.1. Арбітражний процес закінчується прийняттям рішення по суті спору чи
постанови про припинення провадження у справі.
9.2. Рішення Арбітражної комісії Біржі має містити:
1) дату і місце проведення засідання; найменування та реквізити сторін
арбітражного процесу;
2) ціну позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;
3) стислий виклад вимог позивача, відзиву на позовну заяву, документів, які
подавались як докази в даній арбітражній справі;
4

4) обставини справи, встановлені Арбітражною комісією; причини виникнення
спору; докази, на підставі яких було прийнято рішення; зміст мирової угоди, якщо її
було досягнуто;
5) висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи
частково по кожній з заявлених вимог.
9.3. Арбітражна комісія Біржі виносить постанову про припинення провадження
у справі коли:
1) позивач відмовляється від своїх вимог, якщо тільки відповідач не висуне
заперечень проти припинення розгляду справи;
2) сторони домовились про укладання мирової угоди;
3) Арбітражна комісія Біржі вважає, що провадження у справі стало з тих чи
інших причин не потрібним чи неможливим.
10. Виконання рішення Арбітражної комісії Біржі
10.1. Рішення Арбітражної комісії Біржі є остаточним, але спір може бути
розглянутий в іншій інстанції.
10.2. Рішення розсилається або вручається під розписку сторонам не пізніше
трьох днів після його прийняття.
10.3. Рішення виконується сторонами добровільно у встановлений
Арбітражною комісією Біржі строк. Якщо строк виконання рішення не встановлений,
воно підлягає виконанню протягом 10 днів з моменту його прийняття.
10.4. Якщо рішення не виконано добровільно, воно має бути виконано
примусово відповідно до чинного законодавства. Для забезпечення виконання
рішення в примусовому порядку, воно передається на розгляд до Дисциплінарної
комісії Біржі.
11. Арбітражні витрати
11.1. Арбітражні витрати складаються з сум, що підлягають сплаті за
проведення експертизи, призначеної Арбітражною комісією Біржі, залучення
незалежних експертів, а також інших витрат, пов'язаних з розглядом арбітражної
справи.
11.2. Арбітражні витрати покладаються:
при задоволенні позову - на відповідача;
при відмові в позові - на позивача;
при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно
розміру задоволених позовних вимог.
11.3. Арбітражні витрати є тарифами за послуги, які надаються Арбітражною
комісією Біржі, встановлюються Правлінням Біржі і затверджуються Біржовою радою
Біржі.
12. Заключні положення
12.1. Цей Кодекс набуває чинності після затвердження його Біржовою радою
Біржі та реєстрації в НКЦПФР.
12.2. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться рішенням Біржової ради Біржі
за поданням Правління або Арбітражної комісії Біржі та реєструються у
встановленому порядку в НКЦПФР.
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