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ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІРЖОВИЙ АРБІТРАЖ
УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ

1. Загальні положення
1.1. Біржовий арбітраж - спеціальний підрозділ Укранської універсальної біржі (далі – Біржа), який 
створюється для вирішення спорів з біржових угод та інших питань біржової торгівлі на Біржі.
1.2. Положення про Біржовий арбітраж (далі – Положення) розроблено на підставі Статуту Біржі, 
чинного законодавства України й міжнародних норм біржового арбітрування.
1.3. Метою діяльності Біржового арбітражу:
• сприяння захисту майнових прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі;
• розв’язання біржових суперечок між учасниками біржових угод у разі недотримання ними взятих 
на себе договірних зобов’язань;
• забезпечення правильного і своєчасного вирішення біржових суперечок;
• дослідження й узагальнення біржової арбітражної практики і розробка на цій підставі пропозицій 
щодо вдосконалення правил біржової торгівлі;
• підвищення ефективності виконання біржових угод;
• контроль за дотриманням законності при здійсненні біржових операцій.
2. Вимоги до суддів Біржового арбітражу
2.1. Судді Біржового арбітражу обираються Біржовим комітетом Біржі простою більшістю голосів 
від кількості присутніх членів Біржового комітету Біржі. До складу Біржового арбітражу входять 5 
(п’ять) суддів. Зі складу суддів Біржовий комітет Біржі обирає Голову Біржового арбітражу. Судді 
Біржового арбітражу та Голова Біржового арбітражу обираються терміном на три роки. 
2.2. По завершенню терміну повноважень суддів Біржового арбітражу Біржовий комітет Біржі обирає 
її  новий  склад.  Кількість  разів  обрання  однієї  і  тієї  особи  до  складу  Біржового  арбітражу  не 
обмежується.  Повноваження Біржового арбітражу закінчується у той день, коли Біржовий комітет 
обере його новий склад.
2.3. Якщо обраний Біржовим комітетом суддя – член Біржового арбітражу - з будь-яких причин не 
може виконувати покладені на нього обов’язки, він має право передати свої повноваження (без права 
передоручення) іншій особі. Факт передачі повноважень повинен бути оформлений згідно з чинним 
законодавством та узгоджений з Біржовим комітетом.
2.4.  Суддями  Біржового  арбітражу  можуть  бути  фахівці  в  юридичній,  економічній,  фінансовій, 
бухгалтерській, сільськогосподарській та інших сферах, які повинні мати практичний досвід роботи 
та відповідну вищу освіту.
2.5. Суддями Біржового арбітражу не можуть бути:
• особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
• особи, які мають судимість;
• особи, визнані в судовому порядку недієздатними.
2.6.  Голова  Біржового  арбітражу  періодично  звітує  перед  Біржовим  комітетом  про  роботу  в 
установлені строки.
2.7.  Секретар  Біржового  арбітражу  затверджується  Біржовим  комітетом  за  поданням  Голови 
Біржового арбітражу та повинен мати вищу економічну або юридичну освіту.
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Функції секретаря Біржового арбітражу:
• організація роботи Біржового арбітражу;
• ведення протоколів засідань Біржового арбітражу та діловодства, пов’язаного з розглядом справ у 
Біржовому арбітражі;
• складання проектів рішень Біржового арбітражу;
• консультування  з  питань  чинного  законодавства  і  Правил  біржової  торгівлі  на  Українській 
універсальній біржі;
• виконання інших функцій за дорученням суддів Біржового арбітражу.
3. Порушення арбітражного процесу
3.1. Біржовий арбітраж розглядає біржові суперечки за заявами учасників біржової торгівлі, права 
яких порушені.
3.2. Учасниками біржової суперечки є сторони та їх представники.
3.3. Учасники біржової суперечки  мають рівні права та обов’язки.
Учасники біржових суперечок мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, 
знімати  копії  з  документів,  долучених  до справи,  одержувати  копії  рішень  Біржового арбітражу, 
брати участь у засіданнях Біржового арбітражу, подавати докази, задавати питання іншим особам, які 
беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, давати усні та письмові пояснення 
Біржовому  арбітражу,  подавати  свої  доводи,  міркування  щодо  питань,  які  виникають  під  час 
біржових суперечок, знайомитися з протоколом розгляду біржових суперечок, знімати з нього копії 
та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення 
Біржового арбітражу.
Заявник має право протягом розгляду справи збільшити або зменшити розмір вимог, відмовитися від 
суперечки, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. 
Учасники  біржової  суперечки  зобов’язані  добросовісно  здійснювати  свої  права  та  виконувати 
обов’язки.
3.4. Підставою для розгляду справи в Біржовому арбітражі є заява, яка подається у письмовій формі.
У заяві, що подається до Біржового арбітражу, повинні зазначатися: 
• дата подання заяви;
• ім'я (найменування)  позивача і  відповідача,  а  також ім'я представника позивача,  якщо позовна 
заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий 
індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; 
• зміст вимог;
• обставини, якими обґрунтовані вимоги, докази, що їх підтверджують;
• перелік письмових матеріалів, які додаються до заяви.
Заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. 
3.5.  Позивач  повинен  додати  до  заяви  її  копії  та  копії  всіх  документів,  що  додаються  до  неї, 
відповідно до кількості відповідачів.
3.6. Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі 
Біржовий арбітраж вирішує не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви.
3.7.  Про відкриття  провадження у справі  чи відмову у відкритті  провадження  у справі  Біржовий 
арбітраж постановляє ухвалу, в якій зокрема зазначається дата, час та місце проведення Біржового 
арбітражу. 
3.8.  Ухвала  про  відмову  у  відкритті  провадження  у  справі  повинна  бути  невідкладно  надіслана 
позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами. 
Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія заяви 
з копіями доданих до неї документів.
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3.9.  Відповідач має право протягом п’яти робочих днів після отримання заяви надати Біржовому 
арбітражу та позивачу відзив на заяву й документи, що підтверджують заперечення проти позову або 
зустрічний позов.
3.10. Позивач має право протягом п’яти робочих днів після отримання  зустрічного позову надати 
Біржовому арбітражу та відповідачу відзив на цей зустрічний позов.
4. Арбітражний розгляд
4.1. Засідання Біржового арбітражу проводять публічно. При необхідності дотримання комерційної 
таємниці призначається закрите засідання за рішенням Голови Біржового арбітражу. Усна заява про 
це повинна бути зроблена до початку засідання.
4.2.  Засідання  Біржового  арбітражу  проводяться  в  присутності  не  менше  трьох  із  п’яти  членів 
(суддів) Біржового арбітражу.
4.3. Судді Біржового арбітражу під час розгляду справи повинні забезпечити дотримання принципу 
рівних  можливостей  сторін  у  наданні  ними доказів  і  у  доведенні  перед  Біржовим арбітражем їх 
переконливості.
4.4. Біржовий арбітраж на початку розгляду повинен з’ясувати у сторін можливість закінчити справу 
мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню суперечки шляхом укладення мирової угоди 
на  всіх стадіях  процесу.  Сторони мають право закінчити біржову суперечку укладенням мирової 
угоди як до початку біржового розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.
4.5. За клопотанням сторін Біржовий арбітраж приймає рішення про затвердження мирової угоди. 
Мирова угода може стосуватись лише прав і обов’язків сторін щодо предмета спору. Зміст мирової 
угоди викладається безпосередньо в рішенні Біржового арбітражу.
4.6. На засіданні Біржового арбітражу секретарем Біржового арбітражу ведеться протокол, в якому 
зазначаються:
• дата та місце розгляду біржового спору;
• прізвища,  ім’я  та  по-батькові  суддів  Біржового  арбітражу,  Голови  Біржового  арбітражу  та 
секретаря Біржового арбітражу;
• найменування сторін, їхніх представників, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;
• заяви та клопотання сторін;
• розклад засідань Біржового арбітражу;
• зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
• подані під час біржового розгляду докази, відомості про їх огляд;
• витрати, понесені сторонами.
Протокол підписується Головою Біржового арбітражу, суддями Біржового арбітражу, які розглядали 
біржову суперечку, та секретарем.
5. Рішення Біржового арбітражу
5.1. Рішення Біржового арбітражу по справі  приймається на засіданні Біржового арбітражу простою 
більшістю голосів. В окремих випадках Біржовий арбітраж може відкласти прийняття рішення до 
наступного засідання. 
При розгляді  справ  Біржовий арбітраж може взаємодіяти  з  іншими підрозділами Біржі,  залучати 
експертів, спеціалізовані організації тощо.
5.2. Рішення повинно бути законним та обґрунтованим.
5.3. Рішення Біржового арбітражу викладається у письмовій формі і підписується Головою Біржового 
арбітражу, суддями Біржового арбітражу, які розглядали справу, та секретарем Біржового арбітражу.
5.4. Рішення оголошується на засіданні Біржового арбітражу. Рішення набирає чинності з моменту 
його проголошення.
5.5. Кожна сторона отримує по одному примірнику рішення.
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5.6.  Сторони,  які  передали  біржову  суперечку  на  вирішення  Біржовому  арбітражу,  зобов’язані 
добровільно виконати рішення Біржового арбітражу без будь-яких зволікань чи застережень. 
5.7.  Рішення  Біржового  арбітражу  в  частині  накладення  стягнення  у  вигляді  позбавлення  чи 
призупинення  членства  на  Біржі,  штрафу  на  розмір  внесеного  гарантійного  внеску  має 
рекомендаційний характер для Біржового комітету.
5.8. Біржа вживає заходів до забезпечення виконання рішень Біржового арбітражу.
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