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м. Дніпро
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Це Положення визначає порядок організації та діяльності постійно діючого
третейського суду при Асоціації «Дніпровський Банківський Союз» (далі – Третейський
суд).
Стаття 1. Статус Третейського суду
Третейський суд є постійно діючим недержавним незалежним органом, який
створений на підставі рішення Асоціації «Дніпропетровський Банківський Союз» від
21.11.2005 протокол № 39 "Про утворення постійно діючого третейського суду при
Асоціації „Дніпропетровський Банківський Союз” в порядку, встановленому Законом
України "Про третейські суди", для вирішення спорів, які виникають з цивільних та
господарських правовідносин.
Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Дніпровський Банківський Союз» не є
юридичною особою.
Третейський суд діє на підставі Закону "Про третейські суди”, Регламенту постійно
діючого третейського суду при Асоціації «Дніпровський Банківський Союз» (далі –
Регламент Третейського суду) та цього Положення, затверджених Радою Асоціації
«Дніпровський Банківський Союз».
Стаття 2. Найменування Третейського суду
Українською мовою:
а). Повне: Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Дніпровський Банківський
Союз»;
б). Скорочене: Третейський суд при АДБС.
Російською мовою:
а). Повне: Постоянно действующий третейский суд при Ассоциации «Днепровский
Банковский Союз»;
б). Скорочене: Третейский суд при АДБС.
Стаття 3. Місцезнаходження Третейського суду
Місцезнаходження Третейського суду:
м. Дніпро,проспект Дмитра Яворницького, 60.
Стаття 4. Засновник Третейського суду
Засновник Третейського суду – Асоціація «Дніпровський Банківський Союз»
(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 №062047, дата проведення
державної реєстрації 21.12.1994 року, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської
міської ради). Адреса засновника: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.
60.
Стаття 5. Структура Третейського суду
Третейський суд складається з Голови Третейського суду, заступника Голови
Третейського суду, секретаря Третейського суду та третейських суддів. Кількісний та
персональний склад Третейського суду затверджується Радою Асоціації «Дніпровський
Банківський Союз».
Третейськими суддями можуть бути громадяни України, які досягли повноліття, мають
вищу юридичну або економічну освіту та не мають судимості. Не може бути третейським
суддею суддя місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду,
Верховного Суду або Конституційного Суду України.
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У разі одноособового вирішення спору третейський суддя повинен мати вищу
юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої
юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.
Рада Асоціації «Дніпровський Банківський Союз» затверджує список третейських
суддів. У списку суддів вказуються прізвище, ім’я та по-батькові судді, освіта,
спеціальність, вчений ступінь чи звання (за наявності), дата народження, останнє місце
роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за фахом.
Список третейських суддів має обов’язковий характер.
Голова Третейського суду, заступник Голови Третейського суду, секретар
Третейського суду і третейські судді зобов’язані дотримуватись конфіденційності щодо
спорів, які розглядаються в Третейському суді.
Стаття 6. Завдання третейського суду
Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних
законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення
справ у відповідності з чинним законодавством України.
Стаття 7. Принципи організації і діяльності третейського суду
Третейський суд утворюється та діє на принципах:
1) законності;
2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
4) змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості;
5) обов‘язковості для сторін рішень третейського суду;
6) добровільності утворення третейського суду;
7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у
конкретній справі;
8) арбітрування;
9) самоврядування третейських суддів;
10) всебічності, повноти та об’єктивності розгляду спорів;
11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на всіх стадіях третейського
розгляду.
Стаття 8. Компетенція Третейського суду
Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та
господарських правовідносин, за винятком:
1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні
господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
3) справ, пов'язаних з державною таємницею;
4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що
виникають із шлюбних контрактів (договорів);
5) справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним
владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання
делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
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10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським
товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств,
пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих
товариств;
11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами
загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
12) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду
потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час
здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на
виконання делегованих повноважень.
14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг
банку (кредитної спілки).
Питання про компетенцію Третейського суду в кожній конкретній справі в порядку,
визначеному Регламентом Третейського суду, вирішує склад Третейського суду.
Стаття 9. Збори Третейського суду
9.1 Збори Третейського суду – є вищим органом самоврядування Третейського суду,
що складається із осіб, включених до Списку третейських судів ( надалі – Збори). Збори
скликаються у разі необхідності, але не менше одного разу на рік, а також на підставі
подання Засновника, за ініціативи Голови третейського суду, або пропозиції не менше 10
відсотків суддів, яка подається Голові Третейського суду. Пропозиція або подання про
проведення Зборів має містити питання, які пропонуються до розгляду.
9.2 Збори проводяться не пізніше 10 днів, а в термінових випадках і раніше, з дати
отримання Головою Третейського суду пропозиції або прийняття ним рішення про
проведення Зборів. Голова Третейського суду письмово або усно сповіщає всіх членів
третейського суду про дату, час, підстави та місце проведення Зборів, а також питання
винесенні на розгляд.
9.3 Головуючим на засіданнях Зборів може бути Голова Третейського суду, його
заступник, а також інші судді Третейського суду за призначенням Зборів.
9.4 Збори Третейського суду вирішують всі питання, віднесенні до їх компетенції цим
Положенням і Регламентом Третейського суду. На засіданнях Зборів Третейського суду за
запрошенням можуть приймати участь інші особи, в тому числі і представник Засновника, з
правом дорадчого голосу.
9.5 До компетенції Зборів Третейського суду відноситься :
а) розгляд та подання Засновнику пропозицій з питань внесення змін та доповнень до
Положення або Регламенту Третейського суду;
б) розгляд та подання Засновнику пропозицій про внесення змін до Списку
третейських суддів;
в) обрання Голови Третейського суду, заступника Голови Третейського суду,
секретаря Третейського суду;
г) затвердження звіту Голови про діяльність Третейського суду;
д) розгляд та подання Засновнику пропозицій про внесення змін до Регламенту
стосовно збільшення або зменшення мінімального розміру гонорарів третейського суду та
секретарів, а також третейського збору;
е) розгляд та подання Засновнику пропозицій про виключення судді зі списку
Третейських суддів;
є) інші питання, які можуть вплинути на діяльність Третейського суду;
9.6. Збори Третейського суду є правомочними, якщо в них приймають участь більше
половини суддів, Третейського суду, включених до списку третейських суддів. У випадку
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розгляду питань, для прийняття рішень по яких необхідно дві третини від загальної
кількості суддів Третейського суду. Збори є правомочними, якщо на них присутні більше
двох третин суддів Третейського суду.
9.7. Рішення зборів Третейського суду з питань, викладених у підпунктах „а”,
„б”,”є”,п.9.5 цього Положення, приймається кваліфікованою більшістю не менш як двома
третинами від загальної кількості суддів Третейського суду, згідно зі Списком третейських
суддів. По іншим питанням рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом
відкритого голосування.
9.8. Рішення зборів з питань, викладених у підпунктах „а”,”б”, „е” пункту 9.5 цього
Положення, є обов’язковими для затвердження Засновником.
9.9. Рішення зборів Третейського суду оформлюється протоколом. Функції секретаря
засідань виконує секретар Третейського суду або інший суддя Третейського суду, який
призначається Зборами.
Стаття 10. Голова Третейського суду
Голова Третейського суду та його заступник обираються строком на 4 роки Зборами
Третейського суду.
Голова Третейського суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю Третейського суду;
2) доручає виконання окремих обов'язків заступнику Голови Третейського суду;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення
судової практики;
4) подає пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного
забезпечення його діяльності;
5) представляє суд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, громадянами, організаціями та за кордоном;
6) здійснює інші передбачені цим Положенням та Регламентом Третейського суду
повноваження. Голова Третейського суду видає накази і розпорядження з питань, що
належать до його повноважень.
Голова має одного заступника. Заступник здійснює свої повноваження до обрання
нового Голови Третейського суду.
За відсутності Голови Третейського суду його функції виконує заступник Голови
Третейського суду.
Стаття 12. Порядок припинення діяльності Третейського суду
Третейський суд припиняє свою діяльність на підставі:
1)
рішення Засновника;
2)
ліквідації Засновника;
3)
рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва
Третейського суду;
4)
на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
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