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Кіріспе
Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрелік
және аралық сотта талқылау орталығының (әрі қарай – Арбитраждық
орталық) Регламенті оның қызметінің құрылу тәртібін айқындайды.
Арбитраждық сотқа арналған ұйымдастырушылық және іс жүргізу
ережелері, сондай-ақ осы Регламентпен арбитраждық сотқа (арбитрлерге)
қойылатын талаптар аралық сотқа (аралық судьяға) да заңмен анықталған
шектерде қолданылады. Егер дау Қазақстан Республикасының
резиденттерінің арасында болса, онда ол «Аралық соттар туралы» Заң
талаптарына сәйкес жүргізіледі. Егер тараптардың бірі Қазақстан
Республикасының резиденті болмаса, онда іс «Халықаралық төрелiк
туралы» Заң талаптарына сәйкес жүргізіледі.
I. Тарау. Жалпы ережелер
1-бап. Арбитраждық орталықтың мәртебесі
1. Арбитраждық орталық Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілеріне, Арбитраждық орталықтың Регламентіне (әрі қарай – Регламент)
және
Қазақстан
Республикасы
қабылдаған
(ратификациялаған)
халықаралық келісім-шарттарға сәйкес құрылған және өзінің қызметін
соларға сәйкес атқаратын тәуелсіз, тұрақты жұмыс істейтін коммерциялық
төрелік сот (аралық сот) болып табылады
2-бап. Арбитраждық орталықтың құзіреті.
1. Арбитраждық орталық заңды тұлғалардың (сондай-ақ, шетелдік)
және (немесе) жеке тұлғалардың (сондай-ақ, жеке кәсіпкерлер) арасындағы
азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды, олардың
азаматтығына, тұрақты мекен-жайына және орналасқан жеріне қарамастан
қарайды.
2. Арбитраждық орталық өтініш немесе өтінішхат келіп түскеннн
кейін 7 (жеті) жұмыс күн ішінде қарап, сондай-ақ, тараптардың бірі
арбитраждық талқылауға арбитраждық келісімнің күші жойылған деген
себеппен қарсы болса да, осы дауды шешу оның құзіретіне жататынын не
жатпайтынын анықтайды.
Қажет болған жағдайда көрсетілген мерзім ұзартылуы мүмкін.
3. Кәмелетке толмаған адамдардың және заңда белгiленген тәртiппен
әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделерін қозғайтын,
сондай-ақ зандармен белгіленген өзге де даулар Арбитраждық орталықтың
қарау құзіретіне жатпайды.
3-бап. Арбитраждық келісім.
1. Арбитраждық орталық дауларды арбитраждық келісім болған
жағдайда өзінің қарауына қабылдайды. Арбитраждық келісім тараптар
арасында жасалған келісім-шартта арбитраждық ескертпе ретінде болуы,

шартқа бөлек келісім жасалуы немесе келісім-шартта басқа құжатқа осы
ескертпе туралы сілтеме арқылы жасалуы мүмкін, бұл құжаттар негізгі
келісім-шарттың бір бөлігі болып танылады. Сонымен бірге, мұндай
келісімдер субъектiлерді және олардың ерiк бiлдiруiнiң мазмұнын
айқындайтын хаттармен, телеграммалармен, телефонограммалармен,
факспен, электрондық құжаттармен алмасуы арқылы да жасалуы мүмкін.
2. Егер талапкер талап-арызды Арбитраждық орталыққа тапсырса, ал
жауапкер талап-арызға өзінің пікірін білдірсе және даудың Арбитраждық
орталықта қаралуына қарсылық келтірмесе, онда арбитраждық келісім
жасалған деп саналады.
3. Дау құзіретті сотта (мемлекеттік сотта) қаралып жатқан кезде, ол
сот іс бойынша шешім қабылдағанға дейін, тараптар өзара келісімге жетіп,
ол даудың қаралуын Арбитраждық орталыққа берулері мүмкін.
4. Арбитраждық келісім (ескертпе) өз-алдына тараптар арасындағы
дербес келісім болып таблады, ол келісім-шарттың әрекет ету мерзіміне
және келісімнің жарамдылығына қарамастан өзінің заңдылық күшіне ие
болады. Арбитраждық келісімнің күші тараптардың келісімі бойынша
қандай тәртіпте жасалса, сол тәртіпте тоқтатылуға жатады.
5. Тараптармен даудың қаралуын Арбитраждық орталыққа тапсыру
туралы жасалған арбитраждық келісім, олардың осы Регламентпен (оның
талап арыз берген күнінен бастап, төрелік (аралық) талқылау басталғанша
болған барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен) келісетіндіктерін
көрсетеді және ол арбитраждық келісімнің бөлінбес бөлігі болып
қаралады.
4-бап. Қолданылатын құқық.
1. Арбитраждық орталықта дау тараптардың таңдап алған құқықтық
нормаларының талаптарына сай қаралады. Қандай да бiр мемлекеттiң
құқығына немесе құқық жүйесiне кез келген сiлтеме жасау оның
қайшылықты нормаларына емес, осы мемлекеттiң материалдық құқығына
тiкелей сiлтеме ретiнде түсiндiрiлуге тиiс.
2. Тараптардың қолданылатын құқық туралы келiсiмi болмаған
жағдайда, қолданылатын құқықты Арбитраждық орталық Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес айқындайды.
3. Нақты құқық қатынастарын реттейтiн нормалар болмаған кезде,
Арбитраждық орталық
мәміле шарттарына және осы мәмiлеге
қолданылатын iскерлiк айналымның әдет-ғұрыптарына сәйкес шешiм
қабылдайды.
5-бап. Құпиялылық
1. Бас хатшыға, арбитрлерге, Хатшылық қызметкерлеріне, сонымен
бірге тараптарға және басқа да төрелік (аралық) сот талқылауына
қатысушыларға Арбитраждық орталықта дауды қарау барысында белгілі
болған және тараптармен құпия деп танылған жағдайлар, тараптардың

немесе олардың құқық мирасқорларының
мәліметтерді жариялауға құқығы болмайды.

рұқсатынсыз

бұндай

6-бап. Қарсылық білдіру құқығынан бас тарту
1.Осы Регламттің қандай да бiр ережесi немесе төрелік келiсiмнiң
қандай да бiр талабы сақталмағаны туралы бiлетiн, сөйте тұра осындай
сақталмауға 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қарсылықтарын мәлімдеместен
төрелік (аралық) iс қарауға қатысуды жалғастыра беретiн тарап өзiнiң
қарсылық бiлдiру құқығынан бас тартқан болып есептеледi.
7-бап. Мерзім және оны анықтау.
1.Істі қарауға байланысты әрекеттер, осы Регламентпен белгіленген
мерзімде орындалуға тиіс. Егер мұндай іс-әрекеттер жасаудың мерзімі
Регламентпен белгіленбесе, онда ол мерзімді төрелік (аралық) сот
қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықтайды.
2. Мерзім нақты күнтізбелік күнмен, міндетті түрде туындайтын
жағдайлармен немесе белгілі бір уақыт кезеңімен айқындалады. Соңғы
жағдайда
әрекет
бүкіл
кезеңнің
ішінде
жасалуы
мүмкін.
3. Кезеңмен есептелетін мерзімнің ағымы оның басталуы белгіленген
күнтізбелік күннен немесе оқиға болған күннен кейінгі күні басталады
және белгіленген кезеңнің соңғы күні аяқталады. Мерзімнің соңғы күні
демалыс күніне келетін болса, онда мерзімнің аяқталатын күні одан кейінгі
жұмыс күні болып есептеледі.
4. Төрелік (аралық) сот құрамы жасақталғанға дейін, осы
Регламентпен белгіленген белгілі бір іс бойынша мерзімді ұзарту қажет
болса, онда ол сұрақты шешу Бас хатшының құзіретіне жатады, ал төрелік
(аралық) сот құрамы қалыптасқан кезде, бұл сұрақты кейінгілердің өздері
шешеді.
8-бап. Арбитраждық орталықта құжаттарды (істерді) тіркеу және
сақтау.
1. Арбитраждық
орталыққа
арбитраждық
талқылау
үшін
тараптармен тапсырылған барлық құжаттар міндетті түрде тіркеуге
жатады. Арбитраждық орталықпен құжаттарды қабылдау мерзімі ретінде
оларды тіркеген күні мен уақыты болып табылады.
2. Нақты шешім қабылданған күннен бастап қаралған іс
Арбитраждық орталықта 5 (бес) жыл бойы сақталады.
II. Тарау. Арбитраждық орталықта дауларды шешуге байланысты
шығыстар
9-бап. Арбитраждық шығыстар.
1. Арбитраждық шығыстар тіркеу және арбитраждық жинақтардан,
сонымен бірге дауды шешуге байланысты болған шығындардан тұрады.
2. Тіркеу жинағының көлемі бекітілген және қайтаруға жатпайды.

3. Тіркеу және арбитраждық жинақтар көлемі, оларды төлеу және
үлестіру тәртібі, сонымен қатар төрелік (аралық) талқылау кезіндегі
шығындарды жабу Төрелік (аралық) талқылауға байланысты шығыстар
ережесімен реттеледі (әрі қарай – Ереже), ол осы Регламенттің бөлінбес
бөлігі болып табылады (№1 Қосымша).
4. Тіркеу және арбитраждық жинақтар төленгенше төрелік (аралық)
талқылау жүргізілмейді.
5. Арбитраждық орталықта арбитраждық талқылау кезіндегі
шығыстарға: сарапшылыр мен аудармашыларға төленетін сомалар;
куәгерлердің шығындары; төрелік (аралық) сот шешімімен дау бір
тараптың пайдасына шешілген болса, онда сол тарап өкіліне жұмсалған
шығын; арбитрлармен жазбаша және заттай дәлелдерді, солардың тұрған
орындарына барып тексеріп, зерттеулеріне байланысты және басқа да
болған шығындар жатады.
6. Арбитрлер гонорарларының көлемі төрелік (аралық) сотпен әрбір
нақты жағдайда талап-арыздың сомасына, даудың күрделілігіне, төрелік
(аралық) талқылауға арбитрлардың кеткен уақытына және іске қатысты
басқа да Ережеде көрсетілген тәртіп пен көлемге байланысты анықталады.
Гонорар көлемі төрелік (аралық) соттармен тым ұлғайтылған болса, онда
Бас хатшы оның мөлшерін Ереже талабына сай реттеуіне болады.
7. Төрелік (аралық) сот құрамы жасақталғанша Жауапты хатшы, ал
ол құрылғаннан кейін төрелік (аралық) сот, тараптардың қай жағын
болмасын, істі талқылауға байланысты болатын шығындарды банк
кепілдігі арқылы немесе басқа тәсілдермен қамтамасыз етуін міндеттеуге
құқылы.
10-бап. Арбитраждық орталықта дауды шешуге байланысты
шығыстарды бөлу.
1. Арбитраждық дауды шешу кезіндегі шығыстарды тараптар
арасында бөлуді төрелік (аралық) сот олардың арасындағы келісімге
байланысты жүргізеді, ал мұндай болмаған жағдайда – онда іс бойынша
ұтылған жақтан немесе төрелік (аралық) сот іс бойынша жағдайларды
ескере отырып, шығындарды тараптар араларында бөлуге жатады деп
табуы мүмкін.
2. Бір тараптың пайдасына шешім шығарылса, онда оның өкілінің
және тағы да басқа арбитраждық талқылауға байланысты болған
шығыстардың өтелуі төрелік (аралық) сот шешімімен басқа тарапқа
жүктелуі мүмкін, егер ол шығындарды өтеу жайында өтініш төрелік
(аралық) талқылау барысында білдірілсе және төрелік (аралық) сотпен
қанағаттандырылған жағдайда, сондай-ақ өкілдің қызметіне өндірілетін
сома көлемі 10 (он) пайыздан аспауы тиіс.
3. Дауды шешуге байланысты болған шығыстарды бөліп реттеу
төрелік (аралық) сот шешімінде көрсетіледі.

III. Тарау. Арбитраждық орталықтың қызметін ұйымдастыру.
11-бап. Арбитраждық орталықтың ұйымдық құрылымы
1. Арбитраждық
орталық
Бас
хатшыдан,
арбитрлерден,
Хатшылықтан және оны басқаратын Жауапты хатшыдан, сондай-ақ өзге
құрылымдық және өңірлік бөлімдерден тұрады.
2. Арбитраждық орталықтың Бас хатшысы осы Регламентпен
көзделген оның қызметі бойынша шешім қабылдайды.
3. Бас хатшы Арбитраждық орталықтың жалпы жұмысын басқарып,
Регламент талаптарының орындалуын бақылап, келісім-шарт жасап, сенім
хат береді, Арбитраждық орталық атынан тиісті органдарда өкілдік етеді,
шешім, ұйғарым және басқа құжаттар көшірмелерін растайды, сонымен
қатар осы Регламентпен көзделген басқа да функцияларды атқарады.
4. Егер Арбитраждық орталықтың Бас хатшысы өзінің қызметтік
міндетін науқастығына, іс-сапарда болуына және басқа себептерге
байланысты орындай алмаса, ол уақытта оның міндетін Жауапты хатшы
немесе Арбитраждық орталықтың басқа қызметкері Бас хатшының
тағайындалуымен орындайды.
12-бап. Арбитрлер тізілімі
1. Арбитраждық орталықтың арбитрлер тізілімі оның Басқарушы
кеңесімен бекітіледі. Арбитрлер тізілімінде арбитрдің аты-жөні, тегі (егер
болса), білімі, мамандығы немесе мамандануы, ғылыми дәрежесі және
атағы (егер болса), қызмет орны, лауазымы және қызмет істеген уақыты
көрсетілген тәжірибесі, білетін шет тілдері, тұрақты мекен-жайы (қала,
елі), тағы да басқа мағлұматтар көрсетіледі.
Жаңа арбитрлер тізілімі бекітілгенге дейін бұрын бекітілген
арбитрлер тізілімі күшінде болады.
Арбитрлер тізілімі бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде
Арбитраждық орталықтың немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер палатасының интернет-ресурсінде ілінеді, сонымен катар кез
келген мүдделі тұлғаға сұрауы бойынша Арбитраждық орталықтың
Хатшылығымен жолданады.
2. Арбитраждық орталықтың арбитрлер тізіліміне келесі талаптарға
сай келетін жеке тұлғалар енгізіледі:
1) 25 (жиырма бес) жасқа толған;
2) жоғарғы білімі бар;
3) заң мамадығы бойынша немесе белгілі экономикалық салада
(қаржы-кредиттік, өнеркәсіптік, құрылыстық және т.б.) жұмыс өтілі 2 (екі)
жылдан кем емес;
4) мемлекеттік сот судьясы, қорғаушылық, нотариустік, тергеушілік,
прокурорлық қызметтері немесе басқа құқық қорғау органдарының
қызметкерлерінің оның мамандықтарымен үйлеспейтін іс-әрекеттеріне
байланысты құзреттері тоқтатылған тұлға емес;

5) төрелік (аралық) соттар қарауына жататын дауларды шешу
саласында білім-біліктіліктері бар.
Жеке тұлғада магистрлік, ғылым кандидаты (РһD), ғылым докторы,
сонымен қатар MCIArb (Арбитрлер Корольдық Институтының Мүшелік
дәрежесі) дәрежелерінің болуы артықшылық болып табылады.
3.Арбитр дауды өзі жалғыз шешетін болса, онда оның жоғарғы
заңгерлік білімі және заңгерлік мамандығы бойынша 2 (екі) жылдық өтілі
болуы керек. Егер дау төрелік (аралық) сотының алқалық құрамында
шешілетін болса, онда ол құрамның төрағалық етушісінің жоғарғы
заңгерлік білімі болуы тиіс.
4.Арбитрлер тізіліміне:
1)
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгiленген
тәртiппен - құзыреттi соттың судьясы болып сайланған немесе
тағайындалған;
2) заңда белгiленген тәртiппен сот әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет
қабiлетi шектеулi деп таныған;
3) соттылығы алынбаған немесе өтелмеген не қылмыс жасады деп
айып тағылған;
4) мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлер, өкілетті
органның депутаттары, өздерінің қызметтерін тұрақты немесе босатылған
негізде
атқарып,
ол
қызметтері
мемлекеттік
бюджеттен
қаржаландырылатын тұлғалар енгізілуге жатпайды
5. Арбитрлер тізілімінен шығу өздерінің еріктерімен немесе
Тәртіптік кеңестің жолдамасы бойынша Арбитраждық орталықтың
Басқарушы кеңесінің шешімімен шығарылуы мүмкін.
Тәртіптік кеңестің құрамын Бас хатшы бекітеді және ол 5 (бес)
адамнан тұрады, оның 2 (екеуі) Арбитраждық орталықтың өкілдері, 2
(екеуі) арбитрлер тізілімінің өкілдері. Тәртіптік кеңестің жұмысын
Жауапты хатшы басқарады. Тәртіптік кеңестің құзіреттік мезгілі 2 (екі)
жыл.
Тәртіптік кеңестің шешімі көпшілік дауыспен қабылданады, ал
дауыстар бірдей болған жағдайда Тәртіптік кеңес төрағасының дауысы
шешуші болып табылады. Тәртіптік кеңестің отырысы Тәртіптік кеңес
құрамының 2/3 бөлігі болғанда ғана жүргізіледі. Тәртіптік кеңестің
отырысының нәтижесінде шешім қабылданады, ол жазбаша түрде
орындалып, оған Тәртіптік кеңестің төрағасы қол қояды.
13-бап. Арбитраждық орталықтың хатшылығы
1. Хатшылықты Жауапты хатшы басқарады, ол Арбитраждық
орталықтың іс жүргізу жұмысын және Тәртіптік кеңестің жұмысын
ұйымдастырады, олардың шешімдерінің дұрыс жазылуын қамтамасыз етіп,
жазбаша құжаттардың тиісті сақталуын, арбитраждық шешімдердің
(ұйғарымдардың) тараптардың (осы Реглмаенттің 44-бабына сәйкес –
үшінші тұлғалардың) келісімі бойынша жариялауын ұйымдастырады,
арбитраждық орталықтың қызметі туралы ақпараттар таратумен

шұғылданады, сонымен бірге осы Регламентпен көзделген өзге де
функцияларды атқарады.
2. Жауапты хатшы
ауызша түрде немесе онлайн-режимде
жүргізілетін төрелік (аралық) соттардың отырыстарына міндетті түрде
қатысып, хаттама жүргізеді.
3. Егер Жауапты хатшының науқастануына, іс-сапарда болуына және
басқа да себептер болған жағдайда, осы мерзімде, оның қызметтік
міндеттерін Бас хатшы тағайындаған Арбитраждық орталықтың
қызметкері немесе аймақтағы бөлімшілердің қызметкері орындауға тиіс.
4. Хатшылық қызметкерінің, сонымен бірге Жауапты хатшының
жоғарғы заңгерлік білімі болуы керек, ал оларды Арбитраждық
орталықтың Бас хатшысы тағайындайды.
5. Жауапты хатшы өзінің қызметінде Бас хатшының алдында есеп
береді.
IV. Тарау. Арбитраждық істі қараудың басталуы.
14-бап. Талап-арызды беру.
1. Дауды Арбитраждық орталықта шешу үшін талап қою бойынша іс
жүргізуді қалайтын тараппен (әрі қарай – талапкер) жазбаша талап-арыз
беріледі (соның ішінде, электрондық сандық қолмен куәландырылған
электрондық нысанда).
15-бап. Талап-арыздың мазмұны.
1. Талап-арызда мыналар:
1) талап-арыздың берілген күні;
2) талапкердің атауы, оның пошталық мекен-жайы және банктік
реквизиттері;
3) жауапкердің атауы, оның пошталық мекен-жайы және банктік
реквизиттері;
4) Арбитраждық орталыққа беру негіздемесі;
5) талапкердің талаптары;
6) талапкер өзінің талабын негіздейтін жағдайлар;
7) талап-арызды бекітетін негіздемелердің дәлелдері;
8) талап-арыздың бағасы, егер ол бағалауға келсе;
9) талапкердің арбитрлер тізілімінен таңдаған арбитрдің және
резервтегі арбитрдің аты-жөні немесе арбитр және резервтегі арбитр Бас
хатшымен тағайындалуы туралы өтініш;
10) арбитраждық талқылауды өткізу орны, қолданылатын құқық
және талқылау тілі бойынша ұсыныстар;
11) талап-арызға қосымша құжаттар және басқа да материалдар
тізімі көрсетілуі тиіс.
2. Талап-арызға мына құжаттар қоса беріледі:
1) жауапкердің, арбитрлердің саны бойынша талап-арыздың
көшірмелері және бір көшірмесі Арбитраждық орталыққа;

2) тіркеу және арбитраждық жинақтарының төленгенін дәлелдейтін
құжаттар;
3) талапкер өзінің талаптарын негіздейтін жағдайларды бекітетін
құжаттар, бұл құжаттардың көшірмелерін жауапкерге, арбитрлерге және
бір данасын Арбитраждық орталыққа, егер оларда ол құжаттар болмаса;
4) арбитраждық шығыстардың төлеуін кейінге қалдыру, бөліп
төлеуіне немесе оның мөлшерін азайту туралы, талапты қамтамасыз ету
туралы, дәлелдемелерді талап ету және басқа өтініштер, егер олар талапарызда көрсетілмесе;
5) талап-арыз және оған қосылған құжаттардың электрондық нысаны
(Word/PDF немесе өзге электрондық нысанда).
Талапкер өзінің талап-арызына іске қатысты деп санайтын
құжаттарды қоса бере алады, сонымен қатар болашақта ұсынатын
құжаттарға немесе дәлелдемелерге сілтеме жасай алады.
3. Талап-арызға талапкер немесе оның өкілі (егер құзыреті болса),
қол қоюы тиіс. Егер талап-арызға талапкердің өкілі қол қойса, талапарызға өкілдің құзыретін дәлелдейтін сенімхаттың (нотариалды
куәландырылған көшірмесі) немесе өзге құжаттың түпнұсқасы қоса берілуі
керек.
4.Талап-арыз және оған қоса берілген құжаттар қазақ немесе орыс
тілдерінде берілуі тиіс. Егер талап-арыз басқа тілдерде берілсе, онда
талапкер ол құжаттардың қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды
куәландырылған аудармасын қамтамасыз етуі керек.
5. Төрелік (аралық) сот талқылауы кезінде тараптар талаптарын
немесе өздерінің талапқа қарсы пікірлерін өзгертуге немесе толықтыруға
құқылы. Арбитраждық орталықта дауды шешу үшін алдын ала өтініштің
берілуі қажет емес.
16-бап. Талап-арыздың бағасы.
1. Талап бағасы:
1) талапта ақшаны өндіру болса – талап етілген сомамен;
2) талапта меншігін өндіру болса – ол меншіктің бағасымен;
3) талапта құқықтық қарым-қатынасты тану немесе өзгерту жайлы
болса – талап арыз беру уақытындағы құқықтық қарым-қатынастағы
меншіктің бағасымен;
4) талап нақты әрекеттер немесе әрекетсіздік туралы болса –
талапкердің меншікке мүдделілігіне байланысты деректер бойынша
анықталады.
Талап-арыздың бір бөлігі меншіктік емес сипатта болса, талапкер
мұндай жағдайда да талаптың бағасын көрсетуге міндетті.
2. Егер талапта бірнеше талаптар қойылса, онда әрбір талаптың құны
бөлек көрсетілуі тиіс. Мұндай жағдайда талап-арыздың бағасы барлық
талаптардың жалпы сомасымен анықталады.
3. Талап арызда көрсетілген бағаға өндірілуге жататын айыппұл
сомасы және басқада келісмшарттық санкциялар қосылады.

4. Келісім-шартты бұзу, келісім-шартты толық немесе бөлігінде
жарамсыз деп тану, келісім-шартты орындауға міндеттеу немесе басқа
осындай талаптар қойылса, талаптың бағасы жалпы келісім-шарт
бағасымен айқындалады.
5. Егер талапкер талап бағасын анықтамаса немесе оның бағасын
тиісті түрде айқындамаса, төрелік (аралық) сот талаптың бағасын өз
бастамасымен немесе жауапкер талабын ескеріп істегі деректерге
байланысты анықтайды.
6. Талаптың бағасын талап-арыз берген кезде анықтау қиынға түссе,
онда арбитраждық жинақ көлемін Арбитраждық орталықтың Бас хатшысы
анықтап, кейін төрелік (аралық) сот талап бағасын анықтаған кезде тиісті
арбитраждық жинақ қосымша өндіріледі.
17-бап. Талап-арызды қабылдау.
1.Талап арыз түскен күннен бастап Жауапты хатшы 7 (жеті) жұмыс
күн ішінде Реттеменің 18, 19 баптарын қоспаған жағдайда, оны тіркеуден
өткізіп (ол талап-арызды қабылдаған күн болып есептеледі), оның
Регламент талаптарына сәйкестігін тексеріп, іс-құжаттарын жинап,
олардың төрелік (аралық) сотта талқылануына дайындайды.
18-бап. Талап-арызды қозғалыссыз қалдыру.
1. Егер талап-арыз Регламенттің 15-бабының талаптарына сәйкес
келмесе немесе тіркеу және арбитраждық жинақтар төленбесе, онда
Жауапты хатшы талап-арызды қабылдап алған күннен бастап 7 (жеті)
жұмыс күн ішінде талапкерді оның талап арызы қозғалыссыз
қалдырылғанды жайлы хабардар етіп, онда көрсетілген кемшіліктерді
белгіленген уақыт ішінде жоюды көрсетеді, бірақ ол мезгіл 10 (он) жұмыс
күнінен аспауы тиіс.
2. Егер талапкер хабарламада көрсетілген уақыт ішінде
кемшіліктерді жоятын болса, онда талап-арыз алғашқы рет берілген күні
Арбитраждық орталыққа тапсырылды деп есептеледі. Олай болмаса талапарыз берілмеді деп саналып, ол талапкерге оған тіркелген құжаттарымен
бірге қайтарылады.
19-бап. Талап-арызды қайтару.
1.Арбитраждық орталық талап-арызды егер:
1) тараптар арасында арбитраждық келісім болмаса;
2) талап нысанасы арбитраждық келісімнен сырт жатса;
3) талап-арызға құзіреті жоқ тұлға қол қойса;
4) талапкер талап-арызын қайтару жайында өтініш түсірсе;
5) Арбитраждық орталықтың немесе басқа арбитраждың өндірісінде
сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау
жөнінде іс болса қайтарады.

2.Талап-арызды қайтару Арбитраждық орталыққа қайталап сол
жауапкерге, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша талап-арыз
беруге кедергі болмайды.
3. Талап-арызды қайтару туралы шешім қол хат арқылы
тапсырылады немесе жолданады.
20-бап. Талап-арызға пікір.
1. Жауапкер арбитраждық талқылаудың өткізілетіндігі туралы
хабарламаны алғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде
Арбитраждық орталыққа талап-арызға өз пікірін жазбаша беруіне құқылы,
онда төмендегі жағдайларды:
1) жауапкер жауабында талап арыздың талаптарын толық немесе
жартылай мойындайтындығын;
2) жауапкер жауабында өзіне қойылған талаптардың жағдайларымен
және оның негіздемелерімен келіспейтіндігін;
3) жауапкер өзінің келіспеушілік жауабында қандай дәлелдерге
сүйенетін деректерін;
4) талап-арыздың негіздері бойынша қандай да болмасын
түсініктемелерін және осы Регламентке сәйкес жасауға болатын ісәрекеттер туралы қалау-тілектерін;
5) арбитрлер тізілімінен таңдаған арбитрдің және резервтегі
арбитрдің аты-жөні немесе арбитр және резервтегі арбитр Бас хатшымен
тағайындалуы туралы өтінішін көрсетуі керек
2. Жауапкердің талап-арызға өз пікір-жауабын бермеуі, оның талапарызды мойындағанын көрсетпейді және ол істе жиналған дәлелдер
негізінде істі қарауға кедергі болмайды.
21-бап. Қарсы талап және қарсы талап қоюды қабылдау.
1.Қарсы талап қоюға жауапкер құқылы, егер қарсы талаппен
талапкердің талаптарының араларында өзара байланыс болса және оларды
бірлесіп қарау төрелік (аралық) сотпен қаралу мүмкіндігі арбитраждық
келісімнің сәйкестігі іс жағдайларына байланысты болған кезде.
2. Қарсы талап төрелік (аралық) сотпен дауды талқылау кезінде,
бірақ төрелік (аралық) сотпен шешім қабылданғанша берілуге жатады, егер
де тараптар арасында қарсы талап-арыз беру туралы келісім бойынша
басқа уақыт белгіленбесе.
3. Қарсы талап арызды өндіріске қабылдау, қозғалыссыз қалдыру,
талапты кейін қайтару төрелік (аралық) сотпен шешіледі. Қарсы талапарызды төрелік (аралық) сот талқылауы кезінде беру төрелік (аралық) сот
құрамын өзгертпейді.
4. Қарсы талап-арыз осы Регламенттің 15, 16 баптарының
талаптарына сәйкес келуге тиіс.
5. Талапкер қарсы талап-арыз берілгеннен кейін 7 (жеті) жұмыс күн
ішінде онымен келіспейтіндігі туралы қарсылық білдіруге құқылы.

6. Егер тараптар өзгеше келісімге келмесе, онда жауапкер қарсы
талапты есепке алу үшін қолданыстағы құқыққа сәйкес талап қоюына
құқылы.
7. Егер арбитраждық жинақ төленген және қарсы талап-арыз
материалдық сипаттағы талаппен байланысты болса, онда ол негізгі
талаппен бірге қаралады.
8. Егер, жауапкер өзінің орынсыз қарсы талап арыз беруіне немесе
оның талабын есепке алу жайындағы іс-әрекеттеріне байланысты,
арбитраждық талқылау созылып кетсе және екінші жақ ісінің шешілуі
кешіктірілген болса, онда жауапкерге қосымша шығынды өтеу
міндеттелінеді.
9. Жауапкер талабын есепке алу жайында немесе оның қарсы талапарыз беруіне байланысты істі қарау орынсыз созылып кетсе, онда төрелік
(аралық) сот қарсы талап-арыз беруге оған рұқсат беруден бас тартады.
22-бап. Талап-арызды немесе қарсы пікірді өзгерту.
1. Төрелік (аралық) сот талқылауы кезінде шешім қабылданғанға
дейін тараптардың қай жағы болсын өздерінің талап-арыздарын немесе
қарсылық пікірлерін өзгертуге немесе толықтыруға құқылы, төрелік
(аралық) сот бұл толықтырулар мен өзгертулерді орынды деп таныса.
2. Егер де бір тараптың талап-арызға толықтырулар немесе
өзгертулер жасауына байланысты төрелік (аралық) сот істің қаралуы
орынсыз созылды деп тапса, соған байланысты екінші жақтың болған
шығындарын өтеуді кінәлі жаққа міндеттейді.
V. Тарау. Төрелік (аралық) сот құрамы.
23-бап. Арбитрлер
1. Арбитр арбитрлер тізілімінен сайланады (тағайындалады), олар
тікелей немесе жанама түрде іске мүдделі болмауға және арбитр міндетін
орындауға келісімін беруге тиіс.
Тараптардың (тараптың) таңдауы бойынша
арбитрлердің
функциясын Арбитраждық орталықтың арбитрлер тізілімінде тұрмайтын,
қолданыстағы заңнаманың және осы Регламенттің талаптарына сай
тұлғалар атқара алады.
2. Нақты бір істі қарау үшін сайланатын (тағайындалатын) арбитрдің
бейтарап және тәуелсіз болатындығына күмән келетін болса, онда ол
мұндай жағдайларды толық мойындап айтып беруге міндетті.
3. Арбитр өзінің қызметі барысында осы Регламентті басшылыққа
алып, бейтарап болуға тиіс. Ол бір уақытта арбитр ретінде және тараптың
өкілі ретінде бола алмайды.
4. Арбитрлер өздерін сайлағанша (тағайындағанша), не сайланғаннан
(тағайындалғаннан) кейін де, тараптарға істің негізі немесе оның нәтижесі
бойынша кеңес беруге тиіс емес.
5. Арбитрлер Регламенттің № 2 Қосымшасының нысанына сәйкес
өздерінің тәуелсіздігі туралы өтінішті толтырулары керек.

24-бап. Арбитрлер саны
1. Тараптар арбитрлер санын өздері анықтауға тиіс, бірақ олар тақ
саннан, бір немесе үш арбитрден құралуға тиіс.
2. Егер тараптар тағайындалған уақытта арбитрлер саны туралы
келісімге келе алмаса, онда оның санын Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы анықтайды.
3. Осы Регламентпен қарастырылған төрелік (аралық) соттың
қызметтік міндеттері істі жеке-дара қарайтын арбитрге де жатады.
25-бап. Арбитрлерді сайлау (тағайындау) тәртібі мен мерзімі.
1. Төрелік (аралық) сот құрамын қалыптастыру тараптардың
арбитрлер тізілімінен арбитрлерді сайлау (тағайындау) арқылы жүргізіледі.
2. Жауапты хатшы тараптардың әрбіреуіне олардың сұраулары
бойынша арбитрлер тізіліміндегі арбитрлердің мамандығы, тәжрибесі және
білімі жайында (арбитрлердің жеке өміріне байланысты деректерді
қоспағанда) мәліметпен танысуға мүмкіндік береді.
3. Егер дау 3 (үш) арбитрмен қаралатын болса, онда тараптардың
әрбірі бір арбитрден сайлайды, ал сайланған екі арбитр үшінші арбитрді –
аралық талқылаудың төрағасын сайлайды.
4. Егер осы Регламенттің 27-бабына сәйкес хабарламаны алған
күннен бастап тараптардың бірі 30 (отыз) күн ішінде арбитрді сайламаса
немесе сайланған екі арбитр 10 (он) күн ішінде үшінші арбитрді (аралық
талқылаудың төрағалық етушісін, сонымен бірге резервтегіні) сайламаса,
онда арбитр (арбитрлер, сонымен бірге талқылауда төрағалық етушіні,
сонымен қатар резервтегіні) Арбитраждық орталықтың Бас хатшысы 5
(бес) күнтізбелік күн ішінде арбитрлер тізілімінің ішінен тағайындайды.
5. Жеке-дара арбитрді сайлау (тағайындау) тәртібі осы Регламенттің
26-бабымен қарастырылған.
6. Істі қарау барысында арбитр немесе арбитрлер, өздерінің
сандарына қарамастан төрелік (аралық) сот құрамы деп аталады.
7. Тараптардың келісімі бойынша Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы келісім алған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде төрелік (аралық)
сот құрамының барлық мүшесін тағайындайды.
8. Егер іс бойынша бірнеше талапкерлер немесе жауапкерлер болса,
онда барлық талапкерлер бір жақ, ал жауапкерлер бір жақ болып танылады
да, олардың әрбір жағы бір арбитрден сайлайды.
9. Жеке-дара арбитрді тағайындау немесе аралық (төрелік) сот
құрамын қалыптастыру туралы Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысының негізделген шешімі қабылданады.
Егер сайланған (тағайындалған) арбитр Арбитраждық орталықтың
қызметкері болса, онда ол істі қарау кезінде, негізгі еңбек ету міндетінен
босатылады.

10. Осы Регламентпен қарастырлған мерзімде тараптар арбитрді (лерді), сонымен бірге кезекті (резервтегі) арбитрді (-лерді) сайлауға
міндетті.
11. Егер тараптар пайда болған немесе пайда болатын дауларды
тұрақты төрелік (аралық) сотқа беруге келіссе, алайда нақты төрелік
(аралық) сотты тағайындамаса (көрсетпесе) немесе бұл сұрақ бойынша
келісім болмаса, онда Сыртқы сауда-саттық арбитражы туралы Европалық
конвенцияның (Женева, 21сәуір 1961 ж.) 4-бабына сәйкес Арбитраждық
орталықтың Бас хатшысы талапкердің сұрауы бойынша төрелік (аралық)
органын, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының Арбитраждық орталығын тағайындай алады.
26-бап. Жеке-дара арбитрді сайлау немесе тағайындау.
1.Егер тараптардың келісімімен іс жеке-дара арбитрмен қарауға
жататын болса, онда тараптар 30 (отыз) күн ішінде талап-арызды қабылдау
туралы хабарлама алған күннен бастап, жеке арбитрді және резервтегі
арбитрді сайлаулары керек.
2.Егер тараптар тағайындалған мерзім ішінде жеке арбитрді және
резервтегі арбитрді сайламаса, онда Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы әр тарапқа 3 (үштен) кем емес арбитрлердің есімі көрсетілген
тізімді жібереді. Бұл тізімді алғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн
ішінде әр тарап таңдалынған арбитр және резервтегі арбитр туралы
Арбитраждық орталыққа хабарлайды.
3. Егер жеке-дара және резервтегі арбитрді тараптар белгіленген
мерзімде сайламаса, онда жеке-дара және резервтегі арбитр Арбитраждық
орталықтың Бас хатшысымен арбитрлер тізілімінен 5 (бес) күнтізбелік күн
ішінде тағайындалады.
27-бап. Тараптарға хабарлама жіберу
1. Жауапты хатшы 7 (жеті) жұмыс күн ішінде талап-арызды
тіркеуден өткізгеннен кейін талапкерге оны қабылдап алғандығы жайында
хабарламаны және оған қоса осы Регламентті жолдайды.
2.Талапкерге хабарлама жіберумен қатар Жауапты хатшы ондай
хабарламаны, Регламентті, арбитрлер тізілімін, іс құжаттарымен талапарызды жауапкерге жолдай отырып, оған талап арызға өз пікірін жіберуін
сұрайды.
3.Хабарламада мыналар:
1) дауды арбитраждық талқылауға берілгендігі туралы мәлімет;
2) тараптардың атаулары мен мекен-жайлары;
3) арбитраждық келісімге сілтеме;
4) дау туындаған келісім-шартқа (контрактіге) сілтеме;
5) даудың жалпы қалпы туралы және меншіктік талап-арыз бойынша
– талап етілген соманың көлемі;

6) арбитрлердің саны туралы ұсыным келтіру (біреу немесе үшеу,
егер тараптар арасында алдын-ала арбитрлер саны туралы келісім
болмаса);
7) арбитраждық талқылауды өткізу орны туралы ұсыным;
8) арбитраждық талқылауды өткізгенде қолданатын тіл туралы
ұсыным;
9) қолданатын құқық туралы ұсыным;
10) арбитрді, резервтегі арбитрді арбитрлер тізілімінен сайлау
туралы мәлімет көрсетілуі тиіс.
28-бап. Арбитрді (кезектегі) арбитрді ауыстыру
1.Осы Регламентте қарастырылған мерзім ішінде тараптар арбитрді
(-лерді), кезекті (резервтегі) арбитрді (-лерді) арбитрлер тізілімінен
сайлауға міндетті. Тараптардың қайсысы болмасын кезектегі арбитрді
(кезектегі арбитрлерді) немесе арбитрлермен (кезектегі арбитрлермен)
кезектегі төрағалық етуші арбитрді сайламауы, ол осы Регламенттің 25бабының 4-тармағының талаптарына сай қаралуға әкеліп соғады.
2. Егер арбитр өкілеттілігі тоқтатылса, онда оның орнын кезектегі
арбитр осы Регламент талабына сай басады.
3.Егер арбитрді ауыстыру мүмкін болмаса, онда арбитраждық
талқылаудың жаңа төрағасын, жеке-дара арбитрді немесе арбитрлерді
сайлау немесе тағайындау осы Регламент талабына сәйкес жүргізіледі.
4.Егер осы Регламенттің 30-бабының талабына сәйкес арбитраждық
талқылаудың төрағасы немесе жеке-дара арбитр ауыстырылса, онда оған
дейін жүргізілген істің қаралуы басынан басталып тыңдалуға жатады.
Егер аталған арбитрлердің басқалары ауыстырылса, онда төрелік
(аралық) сот құрамының қарауына байланысты, тараптардың пікірлері
ескеріліп істі қараудың жаңғыртылуы мүмкін.
29-бап. Арбитр өкілеттілігінің тоқтатылуы.
1.Арбитрдің өкілеттілігі осы Реглмаентпен қарастырылған негіздерде
тоқтатылуы мүмкін, сонымен қатар ол өзінің өкілеттілігін дауды қарау
бойынша бекітілген уақыт ішінде немесе өзінің міндетін науқастығыны
байланысты орындай алмаса, не өліміне байланысты, әлде дауды қараудан
бас тартса (өз-өзіне қарсылық білдірсе) арбитрдің өкілеттілігі
тоқтатылады.
2. Егер төрелік (аралық) соттың немесе дауды қарап жатқан жекедара арбитрдің өкілеттілігі тоқтатылса, онда даудың қаралу өндірісі
кезектегі төрелік (аралық) соттың құрамына немесе кезектегі арбитрдің
қаралуына беріледі.
3. Арбитрдің өкілеттілігі нақты бір іс бойынша шешім
қабылданғаннан кейін немесе тараптар өзара мұндай тоқтату келісіміне
келген болса, онда арбитрдің өкілеттілігі тоқтатылады. Егер Регламенттің
53-бабының талабы бойынша қарастырылған жағдайларда, арбитрдің

өкілеттілігі жаңғырытылады, содан кейін осы бапта көрсетілген ісәрекеттерді жасаған соң ол қайтадан қысқартылады.
4.Егер де арбитр, аралық талқылаудың төрағасы немесе жеке-дара
арбитр, бір себептермен өздерінің міндеттерін орындай алмаса, онда
тараптардың әрқайсысы Арбитраждық орталықтың Бас хатшысынан
олардың (оның) арбитр ретіндегі өкіліттіліктерін тоқтатуын сұрауына
құқылы.
5.Арбитрдің, аралық талқылаудың төрағасының немесе жеке-дара
арбитрдің өкілеттілігі олардың өз-өздеріне қарсылық білдіру жайындағы
өтініштері бойынша тоқтатылып, ол жайында негізделген ұйғарым
шығарылады.
30-бап. Арбитрден бас тарту
1.Тараптар осы бап талаптарына сай арбитрге қарсылық
жасауларына болады, егер де қарсылық жасауға келетін негіздер төрелік
(аралық) сот құрамының арбитрлерін қалыптастыру кезінде белгілі болса.
Мұндай жағдайда арбитрлерге қарсылық білдіру туралы сұрақтарды
тараптардың дәлелді өтініштері негізінде Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шешеді.
2. Арбитрге қарсылық білдіру аралық талқылаудың кез келген
кезінде, төрелік (аралық) сот шешім шығару үшін кеңесу бөлмесіне
кеткенге дейін ұсынылуға тиіс.
3.Тараптардың қай жағына болмасын қарсылық келтіруге болатын
негіздер немесе ол жайында оларға белгілі болған күннен бастап 15 (он
бес) күнтізбелік күн ішінде дәлелді өтініштерін түсіруге құқылы:
1) егер арбитр Регламент талабына сәйкес келмесе;
2) арбитр өзінің іс-әрекеттерімен немесе әрекетсіздіктерімен
арбитраждық талқылауға кедергі келтірсе, сонымен қатар ол арбитраждық
талқылауға екі рет себепсіз жағдайлармен келмесе;
3) егер арбитр аралық талқылау кезінде, тараптармен құпия деп
танылған мәліметтерді жария етсе және ол қандай да болмасын жағымсыз
жағдайларға әкелсе;
4) арбитрлердің этикалық нормаларды бұзылуына жол беруіне
байланысты аралық талқылауға қатысушыларды құрметтемеуге әкеліп
соқтырған болса;
5) арбитрдің бейтараптығы мен тәуелсіздігіне күмән келтіретін
жағдайлар орын алса.
4.
Келітірлген
қарсылықты
қанағаттандыруды
немесе
қанағаттандырусыз қалдыруды төрелік (аралық) сот шешеді. Дауды қарап
жатқан жеке-дара арбитрді шеттетуді Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы
шешеді.
Арбитрді
шеттету
туралы
қарсылықты
қанағаттандыруды
немесе
қанағаттандырусыз
қалдыру
туралы
Арбитраждық орталықтың Бас хатшысының шешімі тиянақты болып
табылады.

5.Егер арбитрді шеттету жайындағы өтінішін тарап белгіленген
уақыт ішінде бермесе, әлде бұл өтініш төрелік (аралық) сот кеңесу
бөлмесіне шешім шығаруға кеткен кезінде берген болса, онда ол шеттету
туралы құқығынан бас тартқан деп есептеледі.
6.Егер аралық талқылаудың екі жағы да арбитрді шеттетуге келісетін
болса, онда арбитр өз өкілеттігін тоқтатуы тиіс. Ол жайында негізделген
ұйғарым шығарылады.
7. Арбитрді шеттету жайындағы ұйғарым жазбаша түрде оның
негіздері көрсетілмей шығарылады және онда құқықтық мирасқор ретінде
резервтегі арбитрді немесе аралық талқылаудың резервтегі төрағасын
арбитр ретінде тағайындауды ұсынады.
VI. Тарау. Төрелік (аралық) талқылауды жүргізу.
31-бап. Төрелік (аралық) талқылау ережелері.
1. Төрелік (аралық) сот құрамы талқылау тәртібін, соның ішінде
оның уақытын және отырысты өткізу тәртібін, сондай-ақ Регламентке
сәйкес басқа да бөлек іс-әрекеттер ретін айқындайды.
2.Тараптармен келісілмеген және осы Регламентпен айқындалмаған
бөлігінде, төрелік (аралық) талқылауды жүргізу тәртібі төрелік (аралық)
сот құрамымен тараптардың теңдігі, объективтілік және дауды шешудің
ұтымды іс жүргізу принциптеріне негізделе отырып айқындалады.
32-бап. Төрелік (аралық) талқылау мерзімі.
1. Төрелік (аралық) талқылау мерзімі және арбитрлік шешім шығару
аралық (төрелік) сот құрамы құрылған кезден бастап күнтізбелік 2 (екі)
айдан аспауы керек.
2. Төрелік (аралық) талқылау мерзімі төрелік (аралық) сотпен, ал
кейде қажеттілік болған жағдайда Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысының шешімімен ұзартылуы мүмкін.
33-бап. Төрелік (аралық) талқылау нысаны.
1. Төрелік (аралық) сот істер мынадай нысанда:
1) тараптадың (бір тараптың) қатысуымен;
2) тараптардың істі олардың қатысуынсыз қарауды сұраған
өтініштері болса, істі тапсырылған құжаттар негізінде;
3) онлайн-режимде (байланыстың техникалық құрал жабдықтарын
қолдану арқылы) қаралады.
2. Төрелік (аралық) талқылау отырысы ауызша жүргізіледі, онда
тараптарға өздерінің дәлелдерін ұсынуға жағдайлар жасалады, төрелік
(аралық) талқылауында басқа қатысушыларға сұрақтар қоюларына болады,
іс бойынша өзінің ұстанған деректерін келтіреді, түсініктеме беріп және
пікір таласқа қатысады. Істі қарау жабық түрде жүргізіледі. Төрелік
(аралық) сот рұқсатымен және тараптардың келісулерімен төрелік (аралық)
талқылауға басқа тұлғалардың да қатысулары мүмкін.

3. Істің бірінші тыңдалу мерзімі мен орны туралы тараптарға
хабарламалар әр тараптың іске дайындалуы үшін 10 (он) күн уақыттары
болып және ауызша тыңдалу отырысына уақытында жету мүмкіндігі
ескеріліп жіберілуі тиіс. Тараптар келісімімен бұл мерзім қысқартылуы
мүмкін.
4. Келесі ауызша тыңдалу күндерін төрелік (аралық) сот қажет
болған кезде жағдайларды ескеріп тағайындайды.
34-бап. Төрелік (аралық) талқылауды өткізу орны.
1.Егер тараптардың төрелік (аралық) талқылауды өткізу орны туралы
алдын-ала келісімдері болмаса, онда істің мән-жайын ескере отырып, оны
төрелік (аралық) сот құрамы айқындайды. Арбитраждық шешім төрелік
(аралық) талқылауды өткізген жерде шығарылды деп есептеледі.
2. Төрелік (аралық) сот құрамы:
1) тараптардың келіскен елдің немесе қаланың шегінде талқылауды
өткізу орнын айқындауға;
2) куәлердің айтқандарын тыңдау, сонымен қатар іс бойынша
дәлелдермен танысу және дау бойынша шешім қабылдау үшін, іс-сапарға
шығып отырыстарды өткізуге;
3) отырысты өзінің тұрақты қызмет атқаратын офисінде немесе басқа
жерде өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
3. Отырыстарды өткізуге байланысты болатын барлық қосымша
шығындарды өтеу тараптарға жүктеледі. Төрелік (аралық) сот мұндай
болатын шығындарды өтеуді қамтамасыз етуді тараптардан алдын-ала
талап ете алады.
35-бап. Төрелік (аралық) талқылауды жүргізу тілі.
1. Тараптар төрелік (аралық) талқылауды жүргізу барысында
қолданылатын тіл туралы келісімге келе алады. Егер мұндай келісім
болмаған жағдайда төрелік (аралық) сот құрамы арбитраждық талқылауды
қазақ немесе орыс тілінде және де басқа тілдерде өткізуі мүмкін.
Егер төрелік (аралық) талқылау үшін қазақ немесе орыс тілдерінің
орнына, талаптардың келісімдері бойынша басқа тіл таңдалса, онда
тараптар бірдей шығынмен аудармашының қатысуын қамтамасыз етуге
міндеттенеді, ол шығындарды Регламенттің 10-бабына сай өндіріп алуға
құқылы.
2. Егер бір тарап төрелік (аралық) сот жүргізетін тілді білмейтін
болса, онда іс құжаттарымен танысу, арбитраждық талқылауға қатысу
үшін аудармашының көмегіне байланысты шығындарды өзі көтереді.
3. Егер арбитр төрелік (аралық) талқылау тілін білмейтін болса, онда
Арбитраждық орталық аудармашының көмегін қамтамасыз етеді, кейін
бұл шығындар Регламенттің 9 және 10 баптарының талаптарына сай
шешіледі.

4. Тарап құжаттарды және басқа да деректерді төрелік (аралық)
талқылау тіліне сай тапсырмаса, онда сол тарап солардың аудармаларын
қамтамасыз етуі тиіс.
36-бап. Төрелік (аралық) талқылаудың басталуы туралы хабарлау.
1. Жауапты хатшы тараптарды төрелік (аралық) талқылаудың өтетін
орны мен уақыты туралы хабарлауға міндетті.
2. Арбитраждық орталыққа бір тараптан келіп түскен барлық
құжаттардың, деректердің, мәліметтердің көшірмелерін сол күннен бастап
5 (бес) күн ішінде Жауапты хатшы екінші тарапқа жолдауы тиіс.
3. Төрелік (аралық) сот құрамы қалыптасқан күннен бастап төрелік
(аралық) талқылаудың басталуы саналады.
37-бап. Төрелік (аралық) сотпен істі талқылауға дайындау.
1. Арбитраждық орталықтың Бас хатшысы аралық (төрелік) сотты
құру жайында шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күннен аспайтын
мерзім ішінде тараптарды шақырмай, төрелік (аралық) сот құрамы істі
төрелік (аралық) талқылауында уақытында және дұрыс шешу үшін оны
дайындауға кіріседі.
2. Істі төрелік (аралық) талқылауға дайындаудың негізгі міндеттері:
1) төрелік (аралық) сот құрамын іс құжаттарымен таныстыру;
2) істі дұрыс шешу үшін маңызды жағдайларды айқындау;
3) құқықтық қатынастарды және қолдануға жататын заңдарды
анықтау;
4) іске қатысатын жақтардың құрамын және төрелік (аралық)
талқылауға қатысатын басқа қатысушылар туралы да сұрақтарды шешіп
алу;
5) әр тараптың беретін дәлелдемелерін, жазбаша түсініктемелерін
және басқа да құжаттарын айқындап алу;
6) төрелік (аралық) сотты жүргізу нысанын анықтау;
7) төрелік (аралық) талқылаудың күнін, уақытын, орнын және тілін
тағайындау.
3. Қажетті жағдайда тараптың (тараптардың) ұсынатын дәлелдері,
жазбаша түсініктемелері және басқа да құжаттары туралы төрелік (аралық)
сот құрамы ұйғарым шығарып, онда керекті құжаттардың тізімдерін
көрсетіп, оларды тараптар Арбитраждық орталыққа немесе Жауапты
хатшыға төрелік (аралық) талқылаудың бірінші отырысына дейін экспресспошта арқылы жеткізілу керектігін көрсетеді.
4. Төрелік (аралық) сот талқылауының төрағасы Жауапты хатшыға
істі арбитраждық талқылауға дайындау үшін тапсырмалар бере алады.
5. Төрелік (аралық) сот құрамы іс құжаттарымен танысқаннан кейін
арбитраждық талқылауды тағайындау күні мен орны туралы Жауапты
хатшымен келісуі керек. Төрелік (аралық) талқылаудың уақыты мен орны
туралы тараптарды (іске қатысушыларды) Жауапты хатшы тиісті түрде
хабардар етеді.

38-бап. Төрелік (аралық) талқылауға қатысушы тараптар және
тұлғалар.
1. Тараптар талқылауға өздері тікелей немесе өздерінің тағайындаған
өкілдері арқылы қатысуларына болады. Өкілдерінің өкілеттілігі тиісті
түрде дайындалуы керек.
2. Екі тараптың да өкілдерінің келмеуі істің қаралуын басқа күнге
ауыстыруға негіз болады, алайда екі жақта істі олардың қатынасуларынсыз
қарауды сұраған жағдайды қоспағанда.
3. Тараптардың бірі істің қаралуын оның қатысуынсыз тыңдауын
сұрауына болады. Тараптардың қай жағы болмасын істің қаралуын оның
қатысуынсыз қарауды немесе істің тыңдалуын басқа күнге ауыстыруды
сұрауына болады, алайда ол жайындағы дәлелдерді төрелік (аралық) сотқа
өтінішімен бірге ұсынуға тиіс.
4. Төрелік (аралық) талқылау отырысының орны мен уақыты туралы
тиісті түрде хабардар етілген тараптардың бірі немесе оның өкілінің
келмей қалуы төрелік (аралық) талқылауға немесе шешім қабылдауға
кедергі бола алмайды, егер тараптың отырысқа келмеуі төрелік (аралық)
сотпен себепсіз деп танылса.
5. Тиісті түрде төрелік (аралық) талқылаудың орны мен уақыты
туралы хабарланған сарапшылар, куәлер, аудармашылар сот отырысына
келмесе, төрелік (аралық) сот істің қаралуын басқа күнге ауыстырады, егер
тараптар істің қаралуын олардың қатысуынсыз қарау жайында өтініш
білдірмесе.
Тиісті түрде төрелік (аралық) талқылаудың орны мен уақыты туралы
хабарланған сарапшылар, куәлер, аудармашылар сот отырысына қайталап
келмеуі, төрелік (аралық) талқылауға және шешім қабылдауға кедергі бола
алмайды.
6. Төрелік (аралық) талқылаудың барлық немесе кейбір отырыстары
тараптардың келісімі бойынша ауызша жүргізілмей, тек жазбаша
материалдар негізінде қаралуы мүмкін. Егер жазбаша материалдар дауды
негізінен шешу үшін жеткіліксіз болса, төрелік (аралық) сот құрамы істі
ауызша өткізуді тағайындауға құқылы.
7. Төрелік (аралық) талқылаудың барлығы немесе отырыстың
жартылай бөлігі онлайн-тәртібінде (техникалық құрал-жабдықтардың
шынайы уақыты ішінде), яғни тараптардың қатысуынсыз (олардың
өкілдерісіз), төрелік (аралық) талқылауды өткізу орнында жүргізіледі.
Отырыс
көрініс
конференц-байланысы
арқылы
немесе
басқа
программалық-техникалық құралдар көмегімен, төрелік (аралық) сот
құрамына және тараптардың бір-бірін көріп, естуін қамтамасыз ету арқылы
өткізіледі.
Осыларға байланысты отырыстың (тардың) орны, төрелік (аралық)
талқылаудың шешім шығару орнына байланысты болады да, ол төрелік
(аралық) соттың немесе тараптардың нақты тұрақты орындарына
байланысты болмайды.

Онлайн-тәртібіндегі отырыс тараптардың өтініші немесе төрелік
(аралық) соттың бастамасы бойынша жүргізіледі, ол жайында ұйғарымда
немесе арбитраждық шешімде көрсетіледі, бірақ ол жайында бөлек
ұйғарым шығарылмайды.
39-бап. Төрелік (аралық) талқылаудың тыңдалуын басқа күнге
көшіру және тоқтата тұру.
1. Қажетті жағдайларда тараптардың (тараптардың бірінің)
ынтасымен немесе төрелік (аралық) сот құрамы істің тыңдалу күнін
ауыстыра және талқылауды тоқтата алады.
2. Істің тыңдалу күнін ауыстыру немесе талқылауды тоқтату туралы
төрелік (аралық) сот ұйғарым шығарады. Бұл жағдайда істің тыңдалу күнін
нақты жағдайларды ескере отырып, төрелік (аралық) сот құрамы оның
қаралу күнін айқындайды.
3. Аралық (төрелік) талқылаудың тоқтатылуына байланысты аралық
(төрелік) талқылаудың уақыты сол тоқтатылған мерзімге ұзартуға жатады.
40-бап. Талаптың орындалуын қамтамасыз ету шаралары.
1.Тараптардың қай жағының болмасын өтініші бойынша төрелік
(аралық) сот құрамы қалыптасқанша – Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы, ал төрелік (аралық) сот құрамы құрылғаннан кейін, ол талапарыздың орындалуын қамтамасыз ету үшін тараптарға дау заты бойынша,
оны қажетті деп санаса, онда тиісті шешім қабылдауды талап етіп, ол
туралы тиісті шешім шығарады.
2. Талап-арыздың орындалуын қамтамасыз ету туралы өтінішіне
төрелік (аралық) сот ұйғарымын қосып, тараптың бірі құзыретті сотқа
төрелік (аралық) сот талқылауы өткізіліп жатқан орны бойынша немесе
заттардың тұрған орны бойынша беріп, талап-арыздың орындалуын
қамтамасыз ету туралы шара қолданылуды сұрайды.
3. Егер тараптың бірі талап-арыздың орындалуын қамтамасыз ету
туралы өтінішпен құзыретті сотқа жүгінсе, ал құзыретті сот шара қолдану
жайында ұйғарым қабылдаса, онда өтініш берген жақ ешбір кедергісіз
жазбаша түрде Жауапты хатшыға құзыретті соттың ұйғарымының
көшірмесін қоса ұсынуы тиіс.
41-бап. Тараптардың құқықтары.
1. Төрелік (аралық) талқылауға қатысушылар:
1) іс құжаттарымен танысып, олардың көшірмелерін түсіруге;
2) дәлелдер келтіруге;
3) өтініштер келтіруге және арбитрден бас тартуға;
4) талқылауға қатысушыларға сұрақтар қоюға, ауызша және жазбаша
түсініктемелер беруге;
5) талқылау кезінде туындаған сұрақтар бойынша өз дәлелдерін
келтіруге;

6) тараптың екінші жағының келтірген өтініштеріне және
дәлелдеріне қарсылықтар келтіруге;
7) төрелік (аралық) соты отырысының хаттамасымен танысуға және
оған жазбаша ескертулер келтіруге;
8) төрелік (аралық) сотының шешімін мойындайтын және жүзеге
асыратын елдің құзіретті жүгінуге;
9) осы Регламентпен қарастырылған жағдайларда, төрелік (аралық)
сотының шешіміне наразылық келтіруге құқылы.
42-бап. Құжаттарды ұсыну.
1. Төрелік (аралық) талқылауға және істі қозғауға барлық
құжаттарды тараптар әрбір тарапта, әрбір арбитрде бір данадан болуын
қамтамасыз етіп, бір данасын Арбитраждық орталыққа тапсырулары тиіс.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттар мәміле жасалған
тілде немесе тараптар өзара жазбаша алмасқан тілде тапсырылады,
олардың нотариалды куәландырылған қазақ немесе орыс тілдерінде
аудармасы берілуі керек.
3. Төрелік (аралық) талқылауға құжаттарды Арбитраждық орталыққа
тапсыру, сонымен қатар оларды әрі қарай арбитрлерге берілуі Жауапты
хатшы арқылы іске асырылады. Жауапты хатшы қандай да болмасын бір
тараптың құжатын жібергенде, қажет болған жағдайға басқа тарапқа ол
құжаттың көшірмесі жіберіледі.
4. Төрелік (аралық) талқылау кезінде тараптардың мекен-жайлары
ретінде талап-арызда (қарсы пікірде) көрсетілген мәліметтер болады.
Тараптар өздерінің мекен-жайларының өзгеруі туралы Жауапты хатшыға
дереу хабарлауға міндетті.
5. Қандай да болмасын жазбаша хабарлама егер тараптың тікелей
өзіне, тұрақты жеріне немесе пошталық мекен-жайына жеткізілсе алынды
деп саналады. Егер тұрақты мекен-жайы немесе пошталық мекен-жайы
анықтамалар жинау арқылы айқындау мүмкін болмаса, егер ол тараптың
соңғы белгілі мекен-жайы бойынша поштамен тапсырма хат арқылы
жеткізілгенді туралы немесе басқа тәртіппен тапсырылуға іс-әрекеттер
жасалғаны туралы деректер болса, онда жазбаша хабарлама жеткізілді деп
есептеледі. Жазбаша хабарлама жеткізілген күннен бастап тапсырылды
деп есептеледі.
6.Талап-арыздар, талап арызға келтірілген пікірлер, хабарламалар,
арбитраждық шешімдер мен ұйғарымдар тапсырма хатпен жолданып оның
тапсырылғандығы жайында мәлімет болады немесе ол тікелей қол хат
арқылы тапсырылады. Басқа құжаттар және хабарламалар жай хат арқылы,
телефакспен, телеграфпен, электрондық пошта немесе басқада тыйым
салынбаған ретте жолдануға жатады.
7. Құжаттардың және басқа материалдардың тапсырылмауы,
сонымен бірге тараптардың немесе олардың өкілдері тиісті түрде төрелік
(аралық) талқылаудың орны мен уақыты туралы хабардар етілсе де
отырысқа келмей қалуы, төрелік (аралық) талқылауды жүргізуге және
тапсырылған құжаттар мен дәлелдердің негіздеріне байланысты төрелік

(аралық) соттың шешім қабылдауына кедергі болмайды, егер құжаттарды
және басқа материалдарды тапсырмаулары немесе тараптардың сот
отырысына келмеулері себепсіз деп танылса.
43-бап. Дәлелдемелер
1.Тараптар талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән-жайларын
негіздейтін дәлелдемелерді келтіруге міндетті.
2. Төрелік (аралық) соттың құрамы тараптардың қайсысынан
болмасын олардың тағайындаған уақытында дәлелдерді ұсынуды талап
етуге құқылы. Арбитраждық (төрелік) соттың құрамы өз бастауымен
сараптама тағайындауға және үшінші жақтың дәлелдемелерін сұрауға,
және де куәлерді шақырып сұрақ қоюларына болады.
3. Төрелік (аралық) сот тараптармен ұсынылған дәлелдемелерді
қабыл алмауға құқылы, егер олар қаралып жатқан іске қатысы болмаса.
4. Егер дәлелдемелерде іс үшін маңызды мән-жайлардың бар
екендіктері туралы тұжырымдарды растайтын, теріске шығаратын не
оларға күмән келтіретін нақты деректер болса, онда олар іске қатысты деп
танылады. Төрелік (аралық) соттың құрамы тараптардың қай жағынан
болмасын қолданылатын құқық бойынша жол берілетін дәлелдемелерді,
сонымен бірге тараптардан дауға қатысты жазбаша түсініктемелер талап
етуге құқылы.
5. Жазбаша дәлелдемелердің түпнұсқасы немесе көшірмесі
ұсынылуы тиіс. Егер дәлелдеменің көшірмесіне күмән келетін болса, онда
төрелік (аралық) сот құрамы тараптан дәлелдің түпнұсқасын ұсынуды
талап етуге құқылы.
6. Төрелік (аралық) сот тараптың өтінішіне байланысты өкілетті
сотқа дәлелдемелерді алдыру бойынша жәрдемдесуді сұрайды. Өкілетті
сот дәлелдемелерді алдыруға жәрдемдесуді сұраған елдің заңына сәйкес
қарап шешеді.
7. Арбитрлер дәлелдемелерді өздерінің ішкі сенімі бойынша
бағалайды, олар бейтараптық танытып, жан-жақты және толық тексерілген
дәлелдемелер жиынтығы негізінде, қолданылатан құқық және іскерлік
айналым ғұрпын басшылыққа ала отырып шешеді.
8. Төрелік (аралық) сот дәлелдемелердің әрқайсысының
қатыстылығын, оған жол берілуін, растығын, дәлелдемелердің
маңыздылығы мен негізділігін өз алдына бөлек айқындап, дәлелдемелердің
жеткіліктілігін және өзара байланыстығын олардың жиынтығын ескеріп
анықтайды. Төрелік (аралық) сот үшін ешқандай дәлелдеменің күні бұрын
белгіленген күші болмайды.
9.Тараптардың тиісті дәлелдемелерді тапсырмауы төрелік (аралық)
сот талқылауын жалғастыруға және істегі дәлелдемелер негізінде шешім
қабылдауға кедергі болмайды.
44-бап. Үшінші тұлғалардың қатысуы.

1. Төрелік (аралық) сот талқылауына үшінші жақтың кірісуіне тек
қана төрелік (аралық) талқылауға қатысушы тараптардың келісімімен ғана
рұқсат етіледі және ол үшінші жақ арбитраждық келісімнің қатысушысы
болса ғана. Талқылауға үшінші жақты қатыстыру үшін тараптардың
келісімінен басқа, оның да келісімі қажет. Үшінші жақты төрелік (аралық)
талқылауға қатыстыру үшін өтініштен басқа, үшінші жақтың арбитраждық
келісімнің қатысушысы туралы мәліметті тіркеуді талап-арызға қарсы
пікір жіберетін уақыты өткенше дейін тапсырылуы тиіс. Үшінші жақты
іске қатыстыру туралы келісім жазбаша түрде болуға тиіс.
45-бап. Куәлер
1.Тараптардың өтінішхаттары бойынша төрелік (аралық) талқылауға
куәлер шақырылуы мүмкін. Куәні шақыру жайлы өтінішхат білдірген
тарап, ол куәгердің аты-жөнін, қандай тілде жауап беретіндігін, ол іске
қандай маңызы бар жағдайларды айтатындығын көрсетуі керек, және ол
куәден жауап алудың қажеттілігін негіздеп, ол куәнің төрелік (аралық)
талқылауға келуін қамтамасыз етуі тиіс.
2. Іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы қандай да болмасын
мәліметтер өзіне белгілі болған тұлға куә болып табылады. Куәнің
көрсеткендері дәлелдеме болып саналмайды, егер ол өзінің хабардар болу
көзін көрсете алмаса.
3. Куәлер өзінің науқастығына, кәрілігіне, мүгедектігіне және
басқада себепті жағдайларға байланысты арбитраждық талқылау өткізетін
жерге келе алмаса, онда олардан жауапты тұрғылықты жеріне барып алуға
болады.
4. Куә ретінде жауап алуға болмайды:
1) егер тұлға өзінің жасөспірімдік жастығына, дене немесе
психикалық кемістігіне орай фактілерді дұрыс қабылдауға және олар
туралы дұрыс айғақ беруге қабілетсіз болса;
2) аралық судья немесе арбитр өздеріне аралық судья немесе арбитр
қызметін атқаруға байланысты белгілі болған жағдайлар туралы.
5. Куә арбитражға шақырылуына байланысты шығындарын өтеуді
және уақытын жоғалтқанына сәйкес оның орнын ақшалай толтыруды
талап етуге құқылы. Куә арбитражға шақырылуына байланысты
шығындарын өтеу туралы өтінішін төрелік (аралық) сот шешім шығару
үшін кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін тапсырылуы тиіс. Шығындарды
және жоғалтқан уақыт орнын толтыру көлемін төрелік (аралық) сот
анықтайды.
6. Куә көрінеу жалған жағдайларды көрсеткен болса, онда ол заң
талабына сай жауап береді.
46-бап. Сарапшылар.
1. Істі қарау кезінде пайда болған сұрақтар бойынша арнайы ғылыми
зерттеу қажет болған жағдайда, төрелік (аралық) сот өз бастамасымен
немесе қай жақтың болмасын өтінішхатына байланысты құжаттарды,

заттарды және таға басқа материалдарды тексеру үшін сараптама
тағайындай алады. Егер төрелік (аралық) талқылауға қатысушы тараптар
басқаша келісімге келмесе, нақты сұрақтар бойынша өздерінің
қорытындыларын тапсыру үшін төрелік (аралық) сот бір немесе бірнеше
сарапшыларды тағайындауы мүмкін.
2. Төрелік (аралық) сот сараптама тағайындау жайында ұйғарым
шығаруға тиіс.
3. Сараптама қорытындысы жазбаша түрде және сарапшы алдында
төрелік (аралық) сотпен және тараптармен қойылған сұрақтарға жауап
ретінде заттарды арнайы ғылыми зерттеу сараптама негіздері бойынша
беріледі.
4.Тараптар сарапшыға қандай болмасын іске қатысты мәліметтерді
немесе құжаттарды, тауарларды немесе басқа да заттарды зерттеуге
тапсыруға міндетті.
5. Жауапты хатшы тараптарға сарапшының қорытындысын алған
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оның көшірмесін тараптарға
жолдауға тиіс. Тараптар қорытынды бойынша өз ой-пікірлерін айтуға
құқылы.
6. Егер тараптар немесе төрелік (аралық) сот сарапшы өзінің
жазбаша қорытындысын бергеннен кейін отырысқа қатысуы қажет деп
тапса, онда ол арбитраждық талқылауға қатысады және тараптарға
сұрақтар қоюға мүмкіншілік жасалады және мамандарды келтіріп даулы
сұрақтар бойынша жауап береді.
Сарапшының келуін сараптаманы тағайындауды сұраған
бастамашы тарапқа жүктеледі, егер сараптаманы жүргізу төрелік (аралық)
сот бастуымен тағайындалса, онда сарапшының келуі Арбитраждық
орталыққа жүктеледі, ал оған жұмсалған шығын Регламенттің 9 және 10
баптарына сәйкес шешіледі.
7. Тараптардың қайсысы болмасын төрелік (аралық) сот бастауымен
тағайындалған сарапшыны шеттету жайында айтуға құқылы, егер оның
бейтараптығы мен тараптарға бағынышты болмайтындығы жайында күмән
туғызатын жағдайлар болса, әлде оның қажетті біліктілігі болмаса.
Сарапшыны шеттету осы Регламенттің 30-бабының негіздеріне сәйкес
жүргізіледі. Сарапшыны шеттету туралы сұрақты төрелік (аралық) сот
шешеді, ол жайында негізделген ұйғарым қабылданады.
8. Сарапшы көрінеу жалған қорытынды жасайтын болса, онда ол заң
талабына сай жауап береді.
9. Жоғарыда көрсетілген ережелер аудармашыға (аудармашыларға)
да қолданылады.
47-бап. Отырыс хаттамасы
1. Төрелік (аралық) сот осы Регламенттің талаптарына сай
арбитраждық талқылау оны қалай тиісті деп санаса солай жүргізе алады,
бұл жағдай тараптарға бірдей болуға тиіс және олардың әрбіреуіне іс
жүргізу кезінде өздерінің пікірлерін білдіруге мүмкіншілік жасалуы тиіс.

Егер тараптардың қай жағы болмасын отырысты куәлердің,
сарапшылардың түсіндірмелерін тыңдауды немесе ауызша пікір алмасуды
өткізуді сұраса, онда іс бойынша хаттама жүргізіледі.
2. Отырыстың хаттамасында:
1) отырыстың басталу және аяқталу уақыты, күні, айы, жылы және
орны;
2) Арбитраждық орталықтың атауы, арбитрлердің (арбитрдің) және
Жауапты хатшының аты жөндері (Регламенттің 13-бабында көрсетілген
жағдайда, - Хатшылық немесе Арбитраждық орталықтың аумақтық
бөлімшесі қызметкерінің аты-жөні);
3) істің атуы және оның нөмірі;
4) іске қатысушылардың, соның ішінде куәлердің, сарапшылардың,
аудармашылардың келгендігі туралы мәліметтер;
5) іске қатысушыларға олардың процессуалдық (іс-әрекеттік)
құқықтарын түсіндіру туралы мәліметтер;
6) зал отырысында төрелік (аралық) сотпен шығарылған шешімдер;
7) іске қатысушылардың өтініштері мен өтінішхаттары, сонымен
бірге олар бойынша қабылданған шешімдердің мазмұны;
8) куәлердің
көрсеткендері
және
сарапшылардың
ауызша
түсініктемелері;
9) іс құжаттарын жариялау, заттай дәлелдемелерді зерттеу, дыбыс
жазбаларын тыңдау және бейнежазбаларды қарау;
10) зал отырысында қойылған сұрақтар мен жауаптардың
мазмұндары;
11) шешімді жариялау және оның мазмұнын түсіндіру және оған
арыздану тәртібі мен оның мезгілін түсіндіру туралы мәлімдемелер;
12) іске қатысушыларға олардың хаттамамен танысу және оған
жазбаша түрде ескертпелерін беру жайындағы құқықтары туралы
мәліметтер көрсетіледі.
3. Отырыстың хаттамасына іс қаралып біткен күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде ол дайындалып және аралық (төрелік) талқылауының
Төрағасы (жеке арбитр) және Жауапты хатшы (Регламенттің 13-бабында
көрсетілген жағдайда, - Хатшылық немесе Арбитраждық орталықтың
аумақтық бөлімшесі қызметкері) қолдарын қоюлары тиіс.
4. Тараптар істі қараудың қай кезеңінде болмасын хаттаманың
мазмұнымен танысуға және оның толық және дұрыс дайындалып
жатқандығы туралы ескертпелерін келтіруге құқылы.
Іске қатысушылар хаттаманың белгілі бір бөлігін жария етуді
сұрауға және хаттаманың сол бөлігі іс үшін маңызды мәліметтер деп
танып, оларды хаттамаға енгізуді сұрауға құқылы.
5. Жауапты хатшы істі жүргізу барысында дыбыс жазбаларын және
бейнежазбаларды қолдануға құқылы, ол жайында хаттамада көрсетіледі.
48-бап. Істі қайта қарау.

1.Өкілетті сотпен бұрын шығарылған шешімнің күші жойылғаннан
кейін талапкер Арбитраждық орталыққа талап-арызды қайтадан беретін
болса, арбитраждық жинақ төленбейді.
2. Регламенттің осы бабының 1-тармағына сай болған жағдайда
төрелік (аралық) сот құрамы қайта құрылмайды. Төрелік (аралық)
талқылау істі бұрын қараған арбитрлер құрамымен қаралады.
3. Істі қайта қарау мезгілі талап-арызды қайта қабылдап алған кезден
бастап бір ай ішінде болуға тиіс.
VII. Тарау. Арбитраждық шешімді шығару және төрелік (аралық)
талқылауды қысқарту.
49-бап. Арбитраждық шешім.
1. Төрелік (аралық) талқылау арбитраждық шешім қабылдаумен
аяқталады. Шешім іс бойынша дауды шешкенде немесе бейбітшілік
келісім жасағанда, сонымен қатар талапкер талап-арыздан бас тартқан
кезде қабылданады.
2. Шешім кеңесу бөлмесінде төрелік (аралық) сот құрамымен
көпшілік дауыспен қабылданады.
3. Шешіммен келіспеген арбитр өзінің ерекше пікірін жазбаша ұсына
алады, ол шешімге жалғанады.
4. Төрелік (аралық) сот шешімінің күні және оның заңды күшіне
енуі, оны арбитраждық талқылаудың Төрағасы жариялаған күннен
басталады.
5. Төрелік (аралық) сот шешімін талқылау отырысында Төрағалық
етуші жариялайды. Арбитраждық талқылаудың Төрағасы шешімнің
қорытынды бөлігін ғана жариялауға құқылы.
6. Төрелік (аралық) сот шешімін әрбір жаққа бір данадан шешім
қабылданған күннен бастап 10 (он) күннен аспайтын уақыт ішінде
қолхатпен тапсырылады немесе экспересс-пошта арқылы жолданады.
7. Төрелік (аралық) сот шешімі түпкілікті ақырғы болып саналады.
Тараптар заңда көзделген мезгілде және негізде, өкілетті сотқа оның күшін
жою туралы өтініш бере алады.
50-бап. Арбитраждық шешімнің нысаны мен мазмұны.
1. Төрелік (аралық) сот шешімі жазбаша түрде шығарылады және
төрелік (аралық) сот құрамына кіретін арбитрлердің бәрі қол қояды,
сонымен бірге оларға ерекше пікір жазғанда кіреді, оның жазбаша
келтірген ұстаған жолы шешімнің ажырамас бөлігі болып саналады.
Төрелік (аралық) сот шешімі кіріспе, түсіндірме, негіздеме және
қорытынды бөліктерінен тұрады.
2. Шешімнің кіріспе бөлігінде көрсетілуге тиіс: шешімнің күні мен
орны; Арбитраждық орталықтың атауы; төрелік (аралық) талқылаудың
тілі мен нысаны; төрелік (аралық) сот құрамына және оның құрылу тәртібі;
Жауапты хатшының аты-жөні; тараптардың атауы; арбитраждық
талқылаудың басқа қатысушылары және олардың өкілдері; төрелік

(аралық) сот өкіліттілігінің негіздемесі; даудың нысанасы немесе талаптың
негіздемесі.
3. Шешімнің түсіндірме бөлігінде талапкердің талабының мазмұны,
жауапкердің қарсы пікірі және іске қатысушы басқа жақтардың
түсініктемелері көрсетіледі.
4. Шешімнің негіздемелік бөлігінде төрелік (аралық) сот анықтаған
жағдайлар, оны бекітетін дәлелдер, солардың негізінде төрелік (аралық)
соттың жасаған қорытындылары; төрелік (аралық) соттың кейбір
дәлелдерді қатерге алмаулары және шешімді қабылдағанда басшылыққа
алған нормативтік құқықтық актілері көрсетіледі. Егер жауапкер талапарызды мойындаған болса, онда төрелік (аралық) сот негіздеме бөлігінде
талап-арыз мойындалды және ол қатерге алынады деп қана көрсетілеуі
мүмкін.
5. Шешімнің қорытынды бөлігінде төрелік (аралық) соттың талапарыздың қанағаттандырылуы немесе әрбір талапты қанағаттандырусыз
қалдыру жайында, дауды шешуге байланысты шыққан шығындар туралы,
оларды тараптар арасында бөлу жайында және қажет болған жағдайда
қабылданған шешімнің орындалу уақыты мен тәртібі жайында көрсетіледі.
51-бап. Бітімгершілік келісім
1. Егер тараптар төрелік (аралық) талқылау кезінде дауды
бітімгершілік келісіммен аяқтайтын болса, онда төрелік (аралық) сот
талқылауды қысқартады және тараптардың сұраулары бойынша олардың
келісілген шарттарын арбитраждық шешім бойынша бекітеді. Төрелік
(аралық) сот мұндай шешімнің негіздемесін көрсетуге міндетті емес.
2. Тараптардың сұраулары бойынша қабылданған арбитраждық
шешім Регламенттің 50-бабының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мұндай
арбитраждық шешім басқа негізі бойынша қабылданған шешімдер сияқты
орындалуға жатады.
52-бап. Төрелік (аралық) сот талқылауының тоқтатылуы.
1. Төрелік (аралық) сот арбитраждық талқылаудың қысқартылуы
туралы ұйғарым қабылдайды, егер:
1) талапкер өзінің талабынан бас тартса және оның бұл бас тартуын
төрелік (аралық) сот қабылданса, егер жауапкер дауды қарап негізінен
шешу жайында заңды мүдесі болып арбитраждық талқылаудың
қысқартылуына қарсылық келтірмесе.
2) төрелік (аралық) сот өзінің тапсырылған дауды қарауға
өкілеттілігі жоқ туралы ұйғарым қабылдаса;
3) сол тараптардың арасындағы сол мәселе туралы дау бойынша
және сол негіздер бойынша шығарылған, заңды күшіне енген өкілетті сот
немесе төрелік (аралық) сот шешімі болса;
4) тараптар өзара төрелік (аралық) талқылаудың қысқартылуы
туралы келісімге келген болса;

5) төрелік (аралық) талқылаудың бір жағы болған заңды тұлға
жойылған болса;
6) төрелік (аралық) талқылаудың бір жағы болған жеке тұлға қайтыс
болса (жеке тұлға қайтыс болды деп жарияланса) немесе жеке тұлғаны
хабар-ошарсыз кетті деп таныса;
7) талапкер істі қарауды өзінің қатысуынсыз қарауды сұрамаса, ал
талқылау басталған күнтізбелік 2 (екі) ай бойы оған келмеген болса;
8) төрелік (аралық) талқылаудың басталу мезгілінен бастап немесе
арбитраждық төлем сомасын ұлғайту туралы ұйғарымнан кейін 2 (екі)
айдан артық уақыт өтсе, алайда Ереженің 3 және 5-баптарына сәйкес
төленетін арбитраждық төлемнің бөлігі өтелмесе.
53-бап. Шешімді түсіндіру және түзету. Қосымша шешім.
1.Күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде арбитраждық шешімді алғанан
кейін, тараптармен басқа уақыт белгіленбесе:
1) тараптардың қай жағы болмасын екінші жақты ескертіп, төрелік
(аралық) соттан шешімде қандай да болмасын санақтан, қате жазылған,
жаңылыс басылған сөздердің және басқада сондай қателіктерді түзетулерді
сұрауына болады;
2) тараптардың қай жағы болмасын екінші жақты ескертіп, төрелік
(аралық) сот шешімінің бір бөлігін немесе кейбір бөлімшері бойынша
түсіндіруді сұрайды. Төрелік (аралық) сот өтінішті орынды деп санаса,
онда күнтізбелік 30 (отыз) күні ішінде тиісті түзетулер жасайды немесе
түсіндіреді. Арбитраждық шешім бойынша түсіндірме берілгенде, ол
негізгі шешімнің ажырамас бөлігі болып саналады.
2. Төрелік (аралық) сот күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде,
арбитраждық шешімді жариялаған күннен бастап өз бастамасымен
қандайда болмасын қателікті осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасына
сәйкес қандайда болмасын қателікті түзетеді.
3. Егер тараптар басқаша келіспесе, екі жақтың қайсысы болмасын
екінші жақты ескертіп, күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде арбитраждық
шешімді жариялағаннан кейін, төрелік (аралық) соттан, арбитраждық
талқылау кезінде берілген талаптар бойынша шешім шығарылмай қалса,
солар бойынша қосымша шешім шығаруды сұрайды. Төрелік (аралық) сот
өтінішті орынды деп санаса, онда күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде
қосымша арбитраждық шешім шығаруға тиіс.
4. Төрелік (аралық) сот қажет болған жағдайда уақытты күнтізбелік
60 (алпыс) күннен аспайтын уақытқа ұзартуына болады, ал осы мезгіл
ішінде қателіктерді түзетіп, түсініктеме беріп немесе осы баптың 1 немесе
3 тармақшаларына сәйкес қосымша арбитраждық шешім шығаруына
болады.
5. Тараптар түзетулерге, түсініктемелерге немесе қосымша
арбитраждық шешім шығаруына байланысты болған қосымша шығынды
өтемейді.

54-бап. Арбитраждық шешімді орындау.
1. Төрелік (аралық) соттың шешімі сонда көрсетілген уақытта және
тәртіпте міндетті түрде орындалуға жатады.
2. Егер арбитраждық шешімде уақыты көрсетілмесе, онда ол дереу
орындалуға жатады.
3. Төрелік (аралық) соттың шешімінде көрсетілген уақыты ішінде
шешім орындалмаса, онда арбитраждық шешім кімнің пайдасына шешілсе
(өндіруші) өкілетті сотқа өтініш жасап, шешімді танып және оны
орындауды сұрауға құқылы.
4. Қазақстан Республикасында арбитраждық шешімдер көрсетілген
уақытта
өз
қалауымен
орындалмаса,
онда
олар
Қазақстан
Республикасының іс жүргізу кодексіне сәйкес орындалады;
5. Төрелік (аралық) сот шешімдерінің міндеттеу тәртібінде
орындалуы орындау өндірісінің қолданыстағы шешімді орындау кезіндегі
өкілетті сотпен берілген орындау қағазына байланысты шешім міндеттеу
тәртібімен орындалады.
55-бап. Арбитраждық орталықтың және төрелік (аралық) соттың іс
жүргізу және басқа да сұрақтар бойынша актілері.
1.Барлық іс жүргізу сұрақтарына байланысты Арбитраждық
орталықтың Бас хатшысы, төрелік (аралық) сот (құрамы құрылғаннан
кейін) өздерінің өкілеттілігіне сәйкес, осы Регламентпен тағайындалған
талаптарға сәйкес тиісті актілерді қабылдайды.
Дауды негізі бойынша шешкен кезде арбитраждық акт шешім
түрінде, ал басқа жағдайларда – ұйғарым түрінде қабылданады.
2. Дауды төрелік (аралық) сот құрамында қараған кезде шешім
көпшілік дауыспен шешіледі.
3. Төрелік (аралық) сот шешімі жазбаша түрде шығарылады және
оған сот құрамына кіретін арбитрлер қол қояды, егер талқылауды жеке
арбитр жүргізсе, ол өзі қолын қояды. Егер арбитрдің ереше пікірі болатын
болса, онда жеке пікірі бөлек жазылады және ол шешімнің айырмас бөлігі
болып табылады.
56-бап. Жауапкершіліктен босату.
1. Арбитраждық орталық та, арбитрлер де қандай да болмасын
тараптардың алдында, арбитраждық (төрелік) талқылау барысында
өздерінің қандай да болмасын іс-әрекеттеріне немесе жіберіп алған
кемшіліктеріне жауап бермейді, егер олардың іс-әрекеттері қасақана және
алдын ала ойланған іс-шаралары Регламенттің және қолданыстағы заңның
талаптарын бұзуға арналмаса.
2. Арбитраждық шешім шығарылғаннан кейін, оған түзетулер және
толықтырулар енгізу мүмкіншілігі өтіп кетсе немесе олар сарқылып бітсе,
онда Арбитраждық орталық та, арбитрлер де кімге болмасын, қандай да
болмасын сұрақтардың төрелік (аралық) талқылауына қатысты

болғанымен, олар бойынша қандайда болмасын түсініктеме беруге
міндетті емес.
57-бап. Өтпелі кездегі ережелер
1. Осы Регламент өзінің күшіне Арбитраждық
Басқарушы кеңесі бекіткен кезден бастап енеді.

орталықтың

Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аралық
және төрелік талқылау орталығына жүгіну үшін келесі арбитраждық
келісім үлгісін пайдалануға болады:
«Осы келісім-шартқа (контрактіге) байланысты туындаған барлық
даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар Қазақстан Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер палатасының аралық және төрелік талқылау орталығында,
оның қолданыстағы Регламентіне сәйкес нақты-түбегейлі шешілуге
жатады».
Қажетті болған жағдайларда тараптар арасында жасалған келісімге
төмендегідей толықтыру жасауға болатындығы көрсетіледі:
«Аралық және төрелік сот құрамы ___________(бір\үш) арбитрден
тұрады»;
«Аралық және төрелік талқылау орны ___________»;
«Аралық және төрелік талқылау тілі ___________ болуы тиіс»;
«Осы контракт (келісім шарт) ___________ материалдық құқықтық
нормасымен (елдің заңнамасымен) реттеледі».
Ескертпе: қолданысқа алынған заң бойынша наразылық келтіру
қарастырылса, алайда тараптар арбитраждық шешімге наразылық
келтіруді алып тастағылары келсе, онда олар келісімді толықтыру
жайындағы сұрақты қарауларына болады:
Қарсылық «Осы ретте тараптар арбитраж шешіміне қандай да сотта
немесе өкілетті органда өздерінің наразылық келтіру құқығынан бас
тартады, егер олай жасау қолданыстағы заңға қайшы келмесе.»
Арбитраждық орталықтың толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының аралық және төрелік талқылау орталығы» жеке меншік
мекемесі, қысқаша – «ҚР ҰКП ТАСТО» ЖМ;
орыс тілінде – частное учреждение «Центр арбитражного и
третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан», қысқаша – ЧУ «ЦАТР НПП РК»;
Ағылшын тілінде – «Center of Arbitration of the National Chamber of
Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan» Private Institution, сокращенное
– «CA of the National Chamber of Entrepreneurs» PI.
Арбитраждық орталықтың мекен-жайы: Қазахстан Республикасы,
010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Конаев көшесі, 8-і үй, «Б» блогы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер палатасының
аралық және төрелік талқылау
орталығы Регламентіне
№ 1 Қосымша
Төрелік (аралық) талқылауға байланысты шығыстар
ережесі
1-бап. Осы Ережеде қолданылатын терминдер
1. «Тіркеу жинағы» - Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының аралық және төрелік талқылау орталығына (әрі қарай Арбитраждық орталық) Талапкер талап-арыз түсіргенде төленетін ақша
сомасы.
2. «Арбитраждық жинақ» - Талапкер Арбитраждық орталыққа әрбір
талап-арызын түсіргенде Арбитраждық орталықтың осыған байланысты
атқарған еңбегінің шығынын өтейтін ақша сомасы (оның ішінде
арбитрлердің гонорары, Хатшылық жұмыстарын және арбитраждық
талқылауды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін шығындар).
3. «Шығындар» - Арбитраждық орталықтың және\немесе тараптың
(тараптардың) нақты істі талқылау кезінде жұмсалатын шығындары (атап
айтқанда: сарапшыларға және аудармашыларға төленетін төлемдер;
куәлер шығындарын өтейтін төлемдер; өкіл еңбегінің шығындары;
жазбаша және затты дәлелдерді солардың орналасқан жерлеріне шығып
тексеруге және зерттеуге кеткен арбитрлердің шығындары және басқа
шығындар).
2-бап. Тіркеу жинағы
1. Тіркеу жинағы 60 000 (алпыс мың) көлемінде ҚҚС есепке алынбай
анықталған сома. Арбитраждық төлем толықтай немесе жартылай
қайтарылса да, тіркеу жинағы қайтарылуға жатпайды.
2. Істі арбитраждық талқылауда қараған кезде тіркеу жинағы
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қаржыландырудың талап
берген күндегі ресми ставкасы негізінде есептеліп АҚШ долларымен
немесе Евромен төленуіне жол беріледі.
3-бап. Арбитраждық (аралық) жинақ
1. Арбитраждық жинақ ҚҚС есепке алынбай келесі кесте бойынша
есептеледі:

Талап бағасы
(тенге)

Арбитраждық (аралық)
жинақ
(тенге)

5 000 000 дейін

60 000

5 000 001-ден 500 000 000 дейін

60 000 + 5 000 000-нан жоғары
соманың 2 %

500 000 001-ден 1 000 000 000 дейін

9 960 000+ 500 000 000-нан жоғары
соманың 1,9 %

1 000 000 001-ден 2 000 000 000
дейін

19 460 000 +1 000 000 000-тан
жоғары соманың 1,5%

2 000 000 001-ден 3 000 000 000
дейін

34 460 000 + 2 000 000 000-тан
жоғары соманың 1,3%

3 000 000 001-ден 4 000 000 000
дейін

47 460 000 + 3 000 000 000-тан
жоғары соманың 1%

4 000 000 001-ден 5 000 000 000
дейін

57 460 000 +4 000 000 000-тан
жоғары соманың 0,5%

5 000 000 001-ден жоғары

1,25%

2. Арбитраждық төлем 100 % көлемде аванстық төлеммен өткізіледі,
егер осы баптың 4-тармағындағы жағдайлар болмаса.
3. Арбитраждық төлем теңгемен төленеді. Талап-арыздың құны
шетел валютасымен есептелсе, оны қазақстандық теңгеге Ұлттық Банкі
белгілеген қаржыландырудың талап берген күндегі ресми ставкасы
негізінде есептеледі.
4. Арбитр құрамы құрылғанша Арбитраждық орталықтың Бас
хатшысы (әрі қарай - Бас хатшы), тараптың заттық-қаржылық жағдайын
ескеріп, арбитраждық төлемді өткізуді жартылай орындауға мүмкіншілігін
қарастыруға құқылы, алайды алғашқы төлем 50 % кем болмауы тиіс, ол
жайында шешім шығарылады.
Бас хатшының шешімінде арбитраждық төлемнің қалған бөлігі
қандай ретте және қашан төленетіндігі көрсетіледі. Егер бұл шешім
орындалмаса (тиісті түрде орындалмаса), онда арбитраждық талқылау
тоқтатылады.
4-бап. Арбитраждық (аралық) жинақ көлемінің азайтылуы

1. Егер іс жеке арбитрмен қаралса, арбитраждық жинақ 15 %
төмендетілуге жатады.
2. Талапкер өтініш келтіріп арбитрлер құрамы жасақталғанша талапарызын қайтаруды сұраса, онда арбитраждық төлем 75 % төмендетілуге
жатады.
3. Талапкер өтініш келтіріп талап-арызын бірінші рет қаралғанша
қайтаруды сұраса, онда арбитраждық төлем 40 % төмендетілуге жатады.
4. Төрелік (аралық) талқылау барысында талап-арыздың көлемін,
істің күрделілігін немесе уақыттың жұмсалуы және арбитрлер шығындары
елеулі төмендеген болса, онда арбитрлер құрамы арбитраждық төлем
көлемін азайтуға құқылы.
5. Арбитраждық талқылау оның құрамы жасақталғанша дейін
тоқтатылса, онда арбитраждық төлем көлемін азайту туралы шешімді Бас
хатшы қабылдайды.
6. Талап-арыздың құны төмендетілген жағдайда, арбитраждық төлем
көлемі қайта қарауға жатпайды.
Осы Ережемен тікелей көрсетілмеген жағдайда, арбитраждық
(төрелік) жинақ қайтаруға жатпайды.
5-бап. Арбитраждық (аралық) жинақ көлемін ұлғайту
1.Талапкер арбитраждық жинаққа қосымша төлемді төменгі
жағдайларда ғана іске асырады:
1)
арбитраждық талқылау барысында талап-арыздың көлемі
ұлғайған кезде;
2) егер талапкер талап-арыз құнын анықтамаса немесе оның құнын
тиісті түрде анықтамаса және оның құнын істегі құжаттарға байланысты
арбитрлер құрамы анықтаған болса;
3) талапкер талап-арызды берер алдында оның құнын анықтай
алмаса, кейінірек оны арбитрлер құрамы анықтаған болса.
2. Арбитраждық (аралық) талқылау барысында талап-арыздың
көлемін, істің күрделілігін немесе жұмсалған уақыттың өсуіне және
арбитрлер шығындары елеулі жоғарлаған болса, онда арбитрлер құрамы
арбитраждық жинақ көлемін көтеруге құқылы.
3. Арбитраждық жинақтың көлемін ұлғайту және оның төлеу мерзімі
жайында ұйғарым шығарылады.
Егер арбитраждық жинаққа қосымша сома, жинақтың көлемін
ұлғайту туралы ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін орындалмаса, онда
арбитраждық талқылау тоқтатылады.
6-бап. Қарсы талап қойылғанда төрелік (аралық) жинақ немесе
қарсы талапты бірінші талап-арызбен бірлесіп қарау.
1.Қарсы талап-арыз және талапты есепке алу туралы талаптары
бойынша арбитраждық төлем бірінші талап-арызға қойылған тәртіп
бойынша қабылданады.

7-бап. Арбитраждық (аралық) жинақты тараптар арасында бөлу.
1. Тараптар арасында белгілі келісім болмаса, арбитраждық (аралық)
жинақ қай жаққа арбитраждық (аралық) сот қарсы шешім қабылдаса, сол
тарапқа жүктеледі.
2. Егер талап-арыз жартылай қанағаттандырылса, онда арбитраждық
(аралық) жинақты өтеу талап-арыз қанағаттандырған көлеміне сәйкес
жауапкерге және талапкерге – талап-арызды қанағаттандырусыз
қалдырылған көлемінде жүктеледі.
8-бап. Шығындарды жабу.
1. Арбитраждық талқылауға байланысты болған шығындарды өтеуді,
арбитрлер құрамы тараптарға немесе тараптардың біріне жүктеулері
мүмкін.
2. Тараптардың бірі белгілі бір іс-әректтерді жасауды сұраса, ал
өтінім орынды деп танылса, онда шығынды өтеу осындай өтінім жасаған
жаққа жүктеледі. Бұл жағдайда шығынды өтеу мезгілін арбитрлер құрамы
анықтайды.
3. Егер талқылауға қатысатын арбитрдің тұрақты жері істі қайрайтын
жерден басқа жерде болса, онда оның арбитрлер құрамы қарайтын
арбитраждық талқылау отырысына қатысуын қамтамасыз ету үшін
арбитрді таңдаған жақ алдын-ала оған қажетті шығындарды өтеуге тиіс
(транспорттық, тұратын жері және т.б. шығындар). Егер тараптар
арбитрлер құрамының төрағасын сайлаған болса, онда оның арбитраждық
талқылауға қатысуын қамтамасыз етуге кететін шығындарды жабу үшін
тараптар бірдей сомада алдын-ала ақшаларын төлеуі тиіс. Егер жауапкер
тиісті алдын-ала жіберетін төлемін уақытында өтемесе, онда ол шығынды
өтеу талапкерге жүктеледі.
4. Тараптар арасында шығындарды өтеу Ереженің 7-бабының
тәртібіне сәйкес жүргізіледі.
9-бап. Арбитраждық шығындарды төлеу тәртібі
1. Ереженің талаптарына сәйкес төленуге жататын арбитраждық
шығындар Арбитраждық орталықтың шотына тіркелген күннен бастап
төленді деп есептеледі.
2. Арбитраждық орталықтың пайдасына арбитраждық шығындарды
банк арқылы аударғанда комиссиялық ұсталымдар тиісті төлемдерді
өткізген тарапқа жүктеледі.
10-бап. Өкілдің көмегі үшін төленетін шығындар.
1. Өкілдің көмегі үшін төленетін төлем арбитраждық талқылаудың
шығыны болып саналады.
2. Тараптың қай жағының пайдасына арбитраждық шешім
қабылданса, арбитрлер құрамы сол жақтың мүддесін қорғап арбитраждық
талқылауға қатысқан өкілдің еңбегіне жұмсалған шығындарды сол

тараптың пайдасына өндіруі тиіс. Осы бойынша ақшалай талабы талап
арыздың қанағаттандырылған бөлігінің он пайызынан аспауы керек.
11-бап. Арбитрлер қызметтері үшін шығындарды өтеу.
1. Арбитр гонорарының көлемі талап-арыздың сомасына сәйкес,
даудың күрделілігіне, жұмсаған уақытына және басқа жағдайларға
байланысты ақылға қонымды болуы керек. Гонорар көлемі арбитраждық
жинақ сомасының 35% артық болмауы тиіс.
2. Гонорар көлемі осы бекітілген нормадан жоғары болса, онда Бас
хатшы оған өзгерістер енгізуге құқылы және олар арбитрлер үшін міндетті.
12-бап. Арбитраждық (төрелік) шығындар мен жиналымдарды
өзгеше реттеу.
Нақты іс бойынша Бас хатшы арбитрлер құрамының талап-тілегіне
байланысты Ереженің 7-8 және 10 баптарымен қарастырылған тараптар
арасындағы шығындар мен төлемдерді бөлу туралы тәртіптен басқаша,
атап айтқанда, тараптың бірінің пайдасына екінші жақтан шығындар
өндіреді, егер біріншінің шығындары екінші жақтың орынсыз немесе
келеңсіз іс-әрекеттеріне байланысты, сонымен бірге арбитраждық
өндірістің қаралуы ақтаусыз созылған болса.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер палатасының
аралық және төрелік талқылау
орталығы Регламентіне
№ 2 Қосымша
Арбитрдің тәуелсіздігі туралы өтініш
(жариялауға жататын жағдайлар болмаған кезде)
Мен бейтараппын және тараптардың біріне де тәуелді емеспін және
сол күйімде қаламын. Бұрынғы және қазіргі уақытта менің бейтараптығым
мен тәуелсіздігіме күмән келтіретін жағдайлар жоқ деп білемін. Егер
ондай жағдайлар арбитраждық талқылау кезінде талап-арыз бойынша
(тараптардың аты-жөндері, атаулары, талап-арыздың негіздерін көрсету
қажет) маған белгілі болса, онда мен ол жайында сол кезде тараптарға
(атауы, аты жөні), аралық (төрелік) сот құрамына, Бас хатшыға хабарлауға
міндеттенемін.
Қазіргі уақытта мендегі мәліметтер бойынша, мен осы арбитраждық
талқылауды Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
аралық және төрелік талқылау орталығы Регламентінің талаптарына сәйкес
уақытында және дауды дұрыс шешу үшін жан-жақты тексеруге барлық
жағдайларым бар екендіктерін құптаймын.
(жариялауға жататын жағдайлар болған кезде)
Мен бейтараппын және тараптардың біріне де тәуелді емеспін және
сол күйімде қаламын. Осыған Қазақстан Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер палатасының аралық және төрелік талқылау орталығы
Регламентінің 23-бабына сәйкес өтініш қоса беріледі (өтініш қоса берілу
керек):
1) бұрынғы және қазіргі уақыттағы менің мамандығым,
коммерциялық және басқа жағдайлармен қатынасым ------------(тараптың аты жөнін көрсету қажет);
2) осындай және басқада жағдайлар туралы.
Бұл жағдайлар менің бейтараптығыма және тәуелсіздігіме әсер
етпейді. Егер маған арбитраждық талқылау кезінде талап-арыз бойынша
(тараптардың аты жөні) белгілі болса, онда мен ол жайында сол кезде
тараптарға (атауы, аты жөні), аралық (төрелік) сот құрамына, Бас хатшыға
хабарлауға міндеттенемін.
Қазіргі уақытта мендегі мәліметтер бойынша, мен осы арбитраждық
талқылауды Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
аралық және төрелік талқылау орталығы Регламентінің талаптарына сәйкес
уақытында және дауды дұрыс шешу үшін жан-жақты тексеруге барлық
жағдайларым бар екендіктерін құптаймын.

