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چكیده
شروط یكجانبۀ حل اختالف شروطی قراردادي هستند كه در قالب شرط حلوفصل اختالف
در قراردادهاي تجاري و سرمایهگذاري ،بهویژه قراردادهاي اعطاي وام بينالمللی و به نفع
وامدهنده ،درج میشوند .بهموجب این شروط ،در صورت بروز اختالف ،یك طرف قرارداد را
در انتخاب مسير دادگاه یا داوري ـ با درنظرگرفتن آنكه كدام مسير وي را در موقعيت مناسبتري
براي تأمين منافع خود قرار میدهد و نهایتاً امكان اجراي سهلتري دارد ـ مخير میسازد .این
درحالی است كه طرف مقابل براي اقامۀ دعوا فقط حق مراجعه به یكی از مراجع مذكور را دارد.
هرچند در بررسی آراي صادره درخصوص قراردادهاي حاوي شروط یكجانبه در نظامهاي
حقوقی مختلف ،اختالف فاحشی در اعتبار یا عدماعتبار آن شروط وجود دارد ،آراي اخير صادره
از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از كشورهاي حقوق نوشته مبنی بر بیاعتباري آن ،روند جدیدي
در رویكرد دادگاهها در عدماعتبار این شروط ایجاد كرده است .در این نوشتار ،ضمن بررسی
رویۀ نظامهاي حقوقی مختلف ،با تجزیهوتحليل آراي مخالفان و بهچالشكشيدن آنها و همچنين
با درنظرگرفتن پيامدهاي نادیدهگرفتن این شروط ،این نتيجه بهدست میآید كه اصوالً شروط
یكجانبه ،غير از موارد معدودي كه متضمن بیعدالتی آشكار باشند ،اعتبار دارند.
واژگان كلیدی :شرط حلوفصل اختالف تركيبی ،شرط حل اختالف یكطرفه ،شرط حل
اختالف انتخابی ،شرط حل اختالف غيرمتقارن
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مقدمه
به علت رشد فزایندۀ تمایل به استفاده از ابزارهاي خاص براي اطمينان از اجراي حكم
عليه دارایی محكوم عليه یا مدیون ،خصوص ًا در زمانیكه اموال وي در حوزههاي قضایی
متفاوتی واقع شده است ،و همچنين بهمنظور عبور از روشهاي معمول حلوفصل
اختالفات و ایجاد سازوكاري متناسب با شرایط قراردادي به بهترین شكل ممكن ،شرط
حلوفصل اختالف یكجانبه 1یا تركيبی 2در قراردادها درج میشود كه

یكطرفه3،

انتخابی 4و غيرمتقارن 5نيز ناميده شده است .اگرچه انواع گوناگونی از شروط حل اختالف
یكجانبه وجود دارد ،این شرط عمدت ًا تركيبی از شرط داوري و حق مراجعه به دادگاه
است كه اكثراً در قراردادهاي تجاري و مالی ميان وامدهنده و وامگيرنده كاربرد دارد .در
رایجترین شكل ،این شرط براي یك طرف حق مراجعه به دادگاه یا داوري و براي طرف
مقابل صرفاً حق دادخواهی در داوري (یا بعضاً فقط دادگاه) را ایجاد خواهد كرد.
پرسش اصلی كه در این نوشتار به دنبال پاسخ آن هستيم این است كه صرفنظر از
تنوعی كه در نحوۀ تنظيم این شروط دیده میشود ،آیا میتوان اصوالً حكم به اعتبار انواع
رایج این شروط داد؟ بهمنظور پاسخگویی به این پرسش ،در ابتدا به ماهيت ،محتوا ،هدف
و نحوۀ عملكرد این شروط میپردازیم و پس از تشریح فروض متفاوت درخصوص حق
ایجادشده براي یك طرف بهمنظور طرح ادعا در چند مرجع ،رویكرد نظامهاي حقوقی
از جمله ایران به شروط یكجانبه بررسی میشود .در ادامه ،پس از تحليل و بررسی
چالشهاي اعتبار شروط یكجانبه ،به این نتيجه میرسيم كه صرف عدمتقارن توزیع
حقوق در این شروط (كه مبتنی بر عدمتوازن موقعيت طرفين در انجام مذاكرات قراردادي
بوده است) باعث بیاعتباري این شروط نمیشود.

1. Unilateral.
2. Hybrid.
3. One-side.
4. Optional.
5. Asymmetrical.

258

بررسی تطبيقی اعتبار شروط حل اختالف یكجانبه

شهاب جعفري ندوشن و الدن زرین

 .1ماهیت شروط یکجانبه
1ـ .1محتوا و هدف

توزیع نامتقارن حقوق و تكاليف ،بهواسطۀ درج شرط یكجانبه در توافقات ،ریشه در
موقعيت نامتقارن طرفين قرارداد داشته و تقریباً در بسياري موارد یك طرف قرارداد قدرت
چانهزنی بهتري براي اقناع طرف یا طرفهاي دیگر به قبول و درج شروط مدنظر خود
در قرارداد دارد .از همين رو ،در اكثر موارد ،بانكها و مؤسسات اعتباري خواهان استفاده
از این شرط براي وصول سهلتر مطالبات معوقه از محل داراییهاي مدیون (وامگيرنده)
هستند .البته نباید از نظر دور داشت كه از این شروط در سایر قراردادها مانند چارترپارتی،
قرارداد استخدام و قرارداد اجاره ( Hull v. Norcom Inc., 750 F.2d 1547 (11th Cir.
1985); Amendariz v. Health Psychcare Servs Inc., 24 Cal. 4th 83 (S. Ct.
) )California 2000نيز استفاده میشود ( Draguiev, 2014, p.21; Nesbitt & Quinlan,

.)2006, p. 135
همواره شرط داوري ،به علت انعطافپذیري در حل اختالفات قراردادي ،داراي
جذابيت ميان اطراف قرارداد بوده است؛ خصوصاً آنكه ،با توسل به كنوانسيون نيویورك
 ،1958امكان اجراي آراي داوري در حدود  150كشور عضو این كنوانسيون فراهم شده
است .با این وجود ،این امكان وجود دارد كه ،در مرحلۀ شناسایی و اجراي رأي داوري،
اجراي رأي با مانع نظم عمومی (یا سایر موانع) مواجه شود و قابليت اجراي رأي عليه
دارایی مدیون در كشور محل اجرا از بين برود .بنابراین ،منطق تجاري طرف قويتر
قرارداد (بانك یا غيربانك) به داشتن شرط حلوفصل اختالفی متمایل است كه او را قادر
سازد تا در هر مرجع داوري یا دادگاه (یا دادگاههاي متنوع) ادعاي خود را مطرح كند.
درواقع ،ذات شروط یكجانبه بهگونهاي است كه مسيرهاي مختلف براي احقاق حقوق
طرفی كه از اجرانشدن تعهدات (عموماً مالی) طرف دیگر متضرر شده است باز گذاشته
شود.
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1ـ .2نحوۀ عملكرد

بهنظر میرسد شروط یكجانبه داراي همان ویژگیهاي كلی و عمومی شروط حلوفصل
اختالفات باشند ()Draguiev, 2014, p.22؛ هرچند ،با توجه به اینكه این شروط
ساختاري چندالیه دارند ،توسعهیافتهتر و قدرتمندترند.
درخصوص نحوۀ عملكرد شروط یكجانبۀ حل اختالف ،فروض مختلفی مطرح
میشود كه عمدت ًا دو فرض از بقيه شایعترند:
فرض اول :یك طرف حق انتخاب ميان دادگاه و داوري و طرف دیگر صرف ًا حق
مراجعه به داوري را داشته باشند .در این حالت ،اگر طرف اول دعوایی را در دادگاه یا
داوري طرح كند ،طرف دوم ملزم به تبعيت از این انتخاب است .بنابراین ،اگر این دعوا
در دادگاه مطرح شود ،طرف دوم نمیتواند مشابه همان دعوا را همزمان (البته با فرض
پذیرش اصل اعتبار امر مطروحه بين دادگاه و داوري) یا متعاقباً (به علت پذیرش اعتبار
امر مختومه) طرح كند .درحالیكه اگر طرف دوم دعوایی را در داوري شروع كند ،طرف
اول ملزم به تبعيت از این انتخاب است و نمیتواند همان دعوا را به دادگاه ببرد.
فرض دوم :طرف اول حق انتخاب ميان دادگاه و داوري را داشته باشد و طرف دوم
صرفاً حق مراجعه به دادگاه را داشته باشد .در این حالت ،اگر شروع دعوا از جانب طرف
اول باشد ،طرف دوم ملزم به تبعيت از مرجع حل اختالف انتخابشده از سوي طرف
اول است .اما مشكل در جایی است كه شروعكنندۀ دعوا طرف دوم است .در این حالت،
سؤال این است كه اگر طرف دوم در مراجع دادگاهی طرح دعوي نماید ،آیا طرف اول
میتواند با استفاده از حق مراجعه به داوري ،كه یكی از گزینههاي اوست ،از دادگاه
بخواهد كه به دعوا رسيدگی نكند و دعواي موجود را به داوري ارجاع دهد یا خير؟ اگر
پاسخ مثبت باشد ـ آنگونه كه در یك دعواي مهم در دادگاههاي انگلستان به این سؤال
پاسخ مثبت داده شده است ( NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping Ltd.

 )2004, paras 10-11ـ بدین معناست كه طرف اول ،عالوهبر اینكه میتواند بين دادگاه
و داوري براي شروع دعوا انتخاب كند ،میتواند روند طرح دعوا در مرجع موردنظر
طرف دوم را نيز مدیریت كند؛ حتی تنها گزینۀ موجود براي طرف دوم براي شروع دعوا،
یعنی دادگاه ،نيز ممكن است بهگونهاي از سوي طرف اول مدیریت شود كه تبدیل به
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داوري شود .براي رهایی از این مشكل ،تفسير درست چنين بهنظر میرسد كه در حالت
اخير امكان انتخاب براي طرفی كه حق گزینش دارد (یعنی طرف اول) فقط براي شروع
طرح دعوا منشأ اثر است و اگر طرفی كه فقط حق طرح دعوا در مراجع قضایی را دارد
از این حق خود استفاده كند و دعوایی را در مراجع دادگستري مطرح كند ،طرف دیگر
نمیتواند بر مبناي امكان گزینش خود در شرط یكجانبه ،در تعارض صالحيت دادگاه
با داوري ،دعواي موجود را به داوري ببرد (جعفري ندوشن ،1397 ،ص.)80
 .2رویكرد نظامهای حقوقی دربارۀ شروط یکجانبه
2ـ .1نظام حقوقی كامن ال

رویۀ فعلی دادگاههاي كشورهاي كامن ال و بهطور مشخص انگلستان در تأیيد این شروط
یا دستكم عدم اعالم بیاعتباري آنها است .اولين تصميمی كه دربارۀ شروط یكجانبه
در نظام حقوقی كامن ال گزارش شده مربوط به تصميم دادگاه تجدیدنظر انگلستان بوده
است .در این رأي صادره بر دوجانبهبودن شرط داوري و اهميت آن تأكيد شده است.
این دادگاه بيان داشت كه « :در یك شرط ارجاع به داوري ،هر دو طرف باید توافق بر
ارجاع اختالف به داوري داشته باشند و در زمان بروز اختالف ،عنصر اساسیِ شرط
داوري ،توافق طرفين است» ( .)Baron v. Sunderland Corp., 1996این رویكرد در
پروندهاي دیگر نيز مورد تأیيد قرار گرفت كه حكایت از بیاعتباري شروط یكجانبه نزد
دادگاههاي انگلستان در آن دهه دارد ( Tote Bookmarkers Ltd vs. Development and

).)Property Holding Co Ltd. (1985
این رویه همچنان ادامه داشت تا اینكه در پروندهاي ،در سال  ،1986دادگاه
تجدیدنظر انگلستان رضایت طرفين به شكل سنتی در ارجاع اختالف به داوري را مورد
چالش قرار داد و اظهار داشت كه در اعطاي حق ارجاع به داوري براي یك طرف ایرادي
نمیبيند و این امر درواقع توافقی دوجانبه بر ایجاد حق یكطرفه براي ارجاع به داوري
را ایجاد میكند.
پس از پروندۀ مزبور ،دادگاههاي انگلستان درخصوص درجۀ اهميت براي
دوجانبهبودن شرط ارجاع اختالف به داوري تغيير رویه داد و بدینترتيب در پروندۀ
دیگري دادگاه چنين بيان كرد« :دليلی وجود ندارد كه چنين شرطی (شرط یكجانبه)
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نامعتبر شناخته شود و در اعطاي موقعيت «بهتر» نسبت به یك طرف تناقضی نمیبيند».
( Law Debenture Trust Corp. PLC v. Elektrim Finance B.V., Elektrim S.A.,
Concord Trust. 2005, Para 441; NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping

 .)Ltd. ,2004, Para 112اخيراً نيز رویۀ دادگاههاي انگلستان در تأیيد شروط یكجانبه
دوباره تأیيد شده است ( Mauritius Commercial Bank Ltd. v. Hestia Holdings

.)Ltd. & Sujana Universal Industries Ltd., 2013
البته نظریات فوق به معنی پذیرش مطلق شروط یكجانبه در دادگاههاي كشورهاي
كامن ال نبوده و نيست .بهطور مشخص ،درخصوص قراردادهاي استخدام و قراردادهاي
با مصرفكنندگان كه در آنها حساسيت بيشتري در تنظيم روابط قراردادي از جانب
دولتها وجود دارد ،دو نظریه براي به چالش كشيدن این شروط وجود داشته و دارد:
اول فقدان دوجانبگی 3و دیگري غيرمنطقی یا نامعقول

بودن4.

تا سال  1990بسياري از دادگاههاي آمریكا شروط یكجانبه را به علت فقدان
دوجانبگی غيرمعتبر دانستهاند و در پروندۀ هال دربرابر نوركام 5،قرارداد ميان كارفرما و
كارگر كه دربردارندۀ شروط یكجانبه بود ،دادگاه اظهار داشت كه هرچند دو طرف ممكن
است لزوماً داراي حقوق و تعهدات متقارن نباشند ،اما وجود عوض در قرارداد ضروري
است؛ یعنی تعهدي از سوي هر دو طرف باشد نه اینكه مطلقاً دوجانبه باشد .بنابراین،
دادگاه در این پرونده وجود عوض را شرط الزم براي صحت شرط یكجانبه دانست و
وجود عوض را نه در خود شرط ،بلكه در كليت قرارداد ضروري دانست.
در توضيح بيشتر اینكه چگونه دادگاهها دكترین غيرمعقول بودن را بهمنظور
بیاعتبارنمودن شرط یكجانبه بهكار میبندند ،باید گفت از اواخر سال  1990بهكارگيري
استدالل «فقدان دوجانبگی» درخصوص همۀ قراردادها قابل اعمال بوده است و
بدینترتيب شروط داوري فاقد دوجانبگی را نامعتبر میدانستند ،اما «غيرمعقول بودن»
بيشتر درمورد قراردادهاي خاصی مثل قراردادهاي استخدامی و مصرفكننده بهكار گرفته
http://www.nadr.co.uk/articles/published/ArbitrationLawRep/Law%20v%20Elektrim%202005.pdf.

at:

Available

1.

2018/08/14
2. Available at:http://alrr.oxfordjournals.org/content/2004/1/495.extract 2018/08/14
3. Lack of mutuality
4. Unconscionability
5. Available at: https://casetext.com/case/hull-v-norocom-inc. 2020/05/08
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میشده است كه به علت وجود عناصري خاص براي اثبات از سوي مدعی دشوارتر است
و بار اثباتی بيشتري ایجاد میكند .دادگاه عالی استراليا نيز درخصوص اعتبار یا عدماعتبار
یك شرط حل اختالف یكجانبه كه به یك طرف امكان انتخاب ميان دادگاه یا داوري را
میداد اعالم كرد كه چنين شرطی معتبر است ( PMT Partners Pty. Ltd. (In Liq) v.
National Parks & Wildlife Service,1995, paras 15-29

1.)Australian

2ـ .2نظام حقوقی نوشته

نمیتوان مرز مشخصی را ميان نظامهاي حقوقی كامن ال و حقوق نوشته در رابطه با
رویكرد دربارۀ شروط یكجانبه ترسيم كرد .عالوهبراین ،در هيچیك از این دو نظام
حقوقی تئوري و رویۀ ثابتی در رویارویی با این شروط وجود نداشته و ندارد .بيشتر
دادگاهها در نظام حقوقی نوشته قائل به اعتبار این شروطاند ،اما اخيراً در رویۀ برخی
كشورهاي حقوق نوشته مانند فرانسه ،روسيه ،بلغارستان ،چين و لهستان شروط یكجانبۀ
مندرج در قرارداد در دعاوي طرح شده و در مواردي نامعتبر شناخته شده است .این
مسئله در رویۀ سایر كشورها در ارزیابی این شروط نيز تأثيرگذار بوده است.
توضيح بيشتر آن كه در فرانسه عموماً این شرط معتبر دانسته شده است .اما در
پرونده اي درمورد حساب بانكی متعلق به شخصی اسپانيایی كه مربوط به یكی از شعب
بانك لوكزامبورگ در فرانسه بود (معروف به پروندۀ راتشيلد) ( Mme ‘X’ v. Banque

2،)Privee Edmond de Rothschild (the Rothschild Case), September 2012
اینگونه شرط شده بود كه در صورت بروز اختالف ميان طرفين ،بانك عالوهبر داشتن
حق انحصاري براي طرح دعوا در دادگاههاي لوكزامبورگ حق دادخواهی در دادگاه محل
اقامت خوانده یا هر دادگاه صالح دیگر (در اثر اعمال قواعد حقوقی بينالملل خصوصی)
را براي خود محفوظ خواهد داشت .در نهایت این شرط ،نه به علت عدمتساوي و تعادل
حقوق طرفين بلكه بر مبناي مخالفت با مادۀ  23مقررات بروكسل یك و ماهيت ذاتی

1 . Available at:http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1995/36.html. 2015/08/07
2 Available at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/983_26_24187.html. 2015/08/07
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شروط یكجانبه كه تا حدي داراي شباهت با شروط ارادي 1بوده( 2این شروط ارادي از
نظر دیوان عالی فرانسه پذیرفتنی نيستند) و همچنين اعطاي حق انتخاب گسترده به بانك
در انتخاب دادگاه براي طرح دعوي ،از سوي دیوان عالی فرانسه نامعتبر شناخته شد.
درواقع رویكردي جدید در این نظام حقوقی در ارزیابی شروط یكجانبه بود كه تأثير
بسزایی در سایر دادگاهها ایجاد كرد و زمينهساز نوعی تفسير و در نتيجۀ آن عدمقابليت
پيشبينی و عدمقطعيت در پذیرش این شروط شد.
روسيه نيز عموماً این شرط را معتبر دانسته ،هرچند در دعواي ميان شركت تلفن
روسيه و شركت موبایل سونی اریكسون كه حق مراجعه به هر دادگاه صالح را داشت،
درحالیكه شركت تلفن روسيه صرفاً از حق رجوع به داوري برخوردار بود ،دادگاه چنين
شرطی را نامعتبر اعالم كرد ( Russ kaya Telephony v. Sony Ericsson Mobile Rus

.)Ltd, 2012) (Draguiev, 2014, p.30
بنابراین دیوان عالی روسيه ،براساس قواعد عمومی حقوقی مدنی روسيه و حقوق
بشر اروپایی و تساوي طرفين در حق دسترسی به محاكمۀ عادالنه و تعادل ميان آنها،
شرط یكجانبه را حمایت نكرده است؛ اما تفاوتی كه با رأي دیوان عالی فرانسه دارد آن
است كه ،پس از اعالم نوعی بیاعتباري این شرط ،آن را كامالً باطل ندانسته بلكه ضمن
رد دادخواست ،با دخلوتصرف در توافق طرفين در تنظيم شرط حلوفصل اختالف،
خواستار آن شد كه شرط بهگونهاي تنظيم و اصالح شود كه متضمن تساوي طرفين در
رجوع به مراجع حل اختالف باشد.
دادگاههاي بلغارستان نيز ،بعض ًا بر مبناي همان علل ذكرشده در پروندۀ راتشيلد و
همچنين به علت آنكه دادگاه این شرط را خالف قواعد اخالق و حسننيت دانست،
شرط را باطل اعالم كردند .همچنين ،آرائی از دادگاههاي چين و لهستان بر بیاعتباري
این شرط بر مبناي ناعادالنهبودن و عدمتساوي طرفين در روند دادخواهی وجود دارد
(2016 , p.24

3.)Ustinov,
1. Potestativite.

 .2شرط ارادي موجب میشود كه اجراي قرارداد وابسته به وقوع حادثهاي شود كه وقوع یا جلوگيري از وقوع آن در اختيار
طرف یا طرفهاي دیگر قرارداد باشد.
 .3در مواردي دادگاههاي آلمان نيز برخی از انواع شروط یكجانبه را نامعتبر دانستهاند .براي نمونه:
. BGH, Judgment , 24 Sep. 1998, III ZR 133-97 Available at:
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نتيجه آنكه ،استداللها و تفسيرهاي جدیدي در عدماعتبار شروط یكجانبه شكل
گرفته است كه خود موجب ایجاد تشتّت آرا و قابل پيشبينی نبودن نظر مراجع حل
اختالف خواهد شد .بنابراین لزوم تجزیهوتحليل دالیل موافقان و مخالفان مطرح میشود
كه در قسمتهاي بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
2ـ .3نظام حقوقی ایران

در حقوق ایران ،هرچند بهنظر میرسد كه رعایت اصول عدالت معاوضی اجماالً مورد
پذیرش روح قوانين است (كاتوزیان ،1387 ،ص ،)64نهایتاً در جایی كه عمالً دو طرف
قرارداد در وضعيت و قدرت چانهزنی نابرابر در مذاكرات هستند ،صرف این عدمتعادل
(حتی در قراردادهاي استخدام كه از انواع قراردادهاي الحاقی است و ظاهراً طرف
ضعيفتر صرفاً به پذیرش این قرارداد تن میدهد) مبنایی براي نامعتبر شناختهشدن توافق
نيست؛ چراكه در جامعه همواره كموبيش ضرورتهاي زندگی وجود دارد و افراد به
اضطرار به معامالت و شرایطی كه نمیخواهند تن میدهند و پذیرندۀ شرط به آن رضایت
میدهد و ارادۀ او جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعالم نكند
هيچ اثري بر پيشنهاد بار نمیشود .به لحاظ همين واقعيت و براي آنكه به استواري
پيمانهاي خصوصی صدمه وارد نشود ،قانونگذار صراحتاً در مادۀ  206قانون مدنی
معاملۀ اضطراري را معتبر شناخته است (كاتوزیان ،1383 ،ص .)26
همچنين باید توجه داشت كه اعمال و اجراي شروط یكجانبه به معناي سلب حق
دادخواهی براي طرف ضعيفتر نيست ،بلكه صرفاً براي طرفی كه داراي موقعيت بهتر یا
قدرت چانهزنی بيشتر است حق انتخابهاي بيشتري براي دادخواهی ایجاد میكند .لذا
این شرط منافی با حق دسترسی به عدالت نيست و همچنان حق مراجعه به دادگاهی
مستقل و بیطرف ،مطابق با مادۀ  10اعالميۀ جهانی حقوق بشر ( )1948كه ایران نيز آن
را پذیرفته ،فراهم است و اصول قانون اساسی از جمله اصل ( 134تحت عنوان رجوع به
دادگاههاي صالح كه بهموجب قانون حق مراجعه به آن تصریح شده است) و سایر اصول
پذیرفتهشده در آیين دادرسی مدنی لزوماً و صرفاً با درج شرط یكجانبه در قرارداد از
بين نمیرود .پس تا جایی كه حق مراجعه به محاكم قضایی وجود داشته باشد و طرح و
<http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=24.09.1998&Aktenzeichen
=III%20ZR%20133/97>.2016/07/08
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پيگيري و رسيدگی در این مرجع با رعایت اصول دادرسی عادالنه (شمس ،1383 ،ص
 )128-135صورت پذیرد ،درج این شرط ذاتاً و دستكم از نظر تئوري مباینتی با حق
دسترسی به عدالت ندارد.
تنها مورد مهمی كه ممكن است اعتبار این شروط در حقوق ایران را به چالش بكشد
در بحث «شروط ارادي» است .ممكن است ادعا شود در حقوق ایران شروط یكجانبه
اثر الزامآور عقد را تمام ًا منوط به خواست یك طرف میكند .پاسخ این است كه شروط
ارادي مربوط به امور ماهوي (همانند شرط خيار دایمی براي یك طرف) است و ارتباطی
با بحث حاضر پيدا نمیكند (جعفري ندوشن ،1397 ،ص .)80وانگهی آنچه باعث ارادي
یا اختياريبودن تعهد میشود دایمی بودن این اختيار است و این درحالی است كه در
فرض شروط حل اختالف یكجانبه طرف ذينفع در نهایت موظف به اعمالنظر و
انتخاب نهایی مرجع حل اختالف خواهد بود (سربازیان و رستمزاده اصلی،1398 ،
ص .) 377در این خصوص در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت.
 .3تحلیل و بررسی چالشهای اعتبار شروط یکجانبه
3ـ .1عدمتعادل میان طرفین1

عموماً كاربرد شروط یكجانبه در قراردادهاي اعطاي وام و تسهيالت مالی بوده و منطقی
است كه مؤسسات مالی ،ذينفعان اصلی این شروط ،سعی بر حفظ قدرت چانهزنی خود
داشته باشند .از یك طرف ماهيت تجاري رابطۀ ميان وامدهنده و وامگيرنده دربردارندۀ
نوعی عدمتعادل در روابط قرارداديشان است و از طرف دیگر ،عموماً دادگاهها تا حدي
خود را براي ورود به توافقات طرفين و ایجاد تغييراتی در شروط حلوفصل اختالف
صالح دانستهاند .نتيجه آنكه در شرایطی كه این عدمتعادل ميان یك طرف و مصرفكننده
بهمنزلۀ شخصی حقيقی باشد یا یك طرف صرفاً شخص حقوقی و طرف دیگر شخص
حقيقی باشد یا زمانی كه این عدمتعادل به حدي باشد كه مخالفت با نظم عمومی را رقم
زند یا موجب ازميانرفتن حق دادخواهی یك طرف شود ،دادگاه رسيدگیكننده به استناد
این عدمتعادل میتواند شرط را نامعتبر بداند.

1. Balance of parties
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از سویی در قراردادهاي الحاقی ،مانند قراردادهاي استخدام ،قراردادهاي
مصرفكننده و قراردادهاي بيمه ،قانونگذار محدودیتهاي خاصی را براي صيانت از
منافع طرف ضعيفتر ایجاد كرده است و بدینترتيب در این حيطه درخصوص قانون
حاكم یا دادگاه صالح از طریق وضع قوانين از پيش تعيين تكليف شده است .مثالً
قانونگذار كشور تركيه ،در قانون آیين دادرسی و حقوق بينالمللی خصوصی مصوب
 ،2007پس از آنكه در بند یك مادۀ  47توافق بر صالحيت دادگاه خارجی را اصوالً معتبر
شناخته است ،در بند  2این ماده مقرر كرده كه در مورد صالحيت دادگاهها براي
قراردادهاي الحاقی نمیتوان با توافق اشخاص تغيير ایجاد كرد و با این بيان اصو ًال توافق
بر صالحيت در قراردادهاي الحاقی را نپذیرفته است (مجد كابري و انصاري،1398 ،
ص .)33از سوي دیگر ،در پروندۀ راتشيلد ،استدالل دیوان عالی فرانسه در بیاعتباري
شرط به این علت نبوده كه یك طرف پرونده مصرفكننده است ،بلكه ماهيت و اثر شرط
یكجانبه را موجب بیاعتباري این شرط دانسته است .بنابراین ،از دید طرفداران این
دیدگاه ،باید عدمتعادل ميان طرفين در نظامهاي دادرسی بدون توجه به موقعيت طرفين
مدنظر قرار گيرد (.)Draguiev, 2014, p.33
آنچه در رد این نظریه باید گفت آن است كه عدمتعادل موجود در شروط یكجانبه
در نحوۀ نگارش و ظاهر این شروط است ،زیرا از ظاهر این شرط استنباط میشود كه
براي حفظ حقو ق و منفعت یك طرف قرارداد (عموماً طرف قويتر) تنظيم شدهاند .اما
به چنين ظاهري نمیتوان اكتفا كرد و این شرط را باطل اعالم نمود ،زیرا تا جایی كه این
شرط مخالف با نظم عمومی نباشد در محدودۀ توافق طرفين اعتبار دارد و الحاقیبودن
برخی عقود یا به علت نياز مصرفكن نده به انعقاد قرارداد یا وجود انحصار در برخی
موارد و نهایتاً وضعيت نامتعادل اقتصادي طرفين توجيه محكمی در رد این شرط نيست،
خصوصاً آنكه پس از طرح دعوا در محاكم قضایی و انتخاب مرجع حل اختالف این
حق انتخاب قطعی 1شده و دليلی براي انتخاب مرجعی دیگر نيست .در نتيجه ،تا جایی
كه دادرسی عادالنه برگزار شود و حق ارائۀ دالیل و انتخاب داور براي هر دو طرف وجود

1. Crystallizes
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داشته باشد ،مطلوب حاصل میشود و نهایتاً این عدمتعادل در وضعيت طرفين مبنایی
براي بیاعتباري این شرط نخواهد

بود1.

3ـ .2برابری طرفین در دادخواهی2

از اصول پذیرفتهشده در دادرسی اصل «دادرسی منصفانه» است كه «حق دسترسی برابر
به عدالت» نيز بر مبناي این اصل قرار گرفته است .بر این مبنا و در تطابق با بحث شروط
یكجانبه گفته شده است این شرط در مخالفت با این اصل بوده و بهصورت فاحشی آن
را نقض میكند .در پاسخ میتوان گفت :اگر یك طرف موقعيت «بهتري» نسبت به طرف
دیگر داشته باشد ،لزوماً به این معنی نيست كه طرف مقابل در موقعيت «بدتري» قرار
دارد ،ضمن آنكه محدودۀ محاكمۀ عادالنه در دو مرحله قابلارزیابی است:
مرحلۀ اول ورود به نظام قضایی (طرح دعوا) و مرحلۀ دوم پس از انتخاب مرجع و
شروع رسيدگی است و بهنظر میرسد شرط یكجانبه صرفاً به این علت كه یك طرف
نسبت به طرف دیگر حق انتخاب بيشتري در گزینش مرجع حل اختالف دارد بهتنهایی
در تقابل با دسترسی برابر به دادخواهی قرار نخواهد گرفت.
درنتيجه ،با فرض آنكه متعاقب انتخاب مرجع و شروع رسيدگی دادرسی عادالنه
صورت بگيرد ،توافق بر شروط یكجانبه در قرارداد بهتنهایی منافی با حق دادخواهی و
اجراي عدالت نخواهد بود ،مگر در زمانی كه شرط بهگونهاي تنظيم شده باشد كه عمالً
حق دادخواهی یك طرف ساقط شده باشد.
3ـ .3شروط یکجانبه و مقررات بروكسل یک

مطابق با مادۀ  23مقررات بروكسل یك( 3جایگزین كنوانسيون بروكسل مادۀ  ،)17امكان
ایجاد حق انتخاب چند دادگاه به نفع یك طرف قرارداد بهجاي ایجاد صالحيت انحصاري
 .1همانطور كه در مادۀ  3/1دستورالعمل  13/93اتحادیۀ اروپا درخصوص شروط غيرمنصفانه تأكيد شده است كه شرط باید
سبب عدمتعادل «قابلتوجه» ميان حقوق و تعهدات قراردادي طرفين و به ضرر مصرفكننده شود ،پس بهنظر میرسد ،ازآنجاكه
ميزانی از عدمتعادل ميان طرفين در عقد معوض امري طبيعی است ،قيد «قابل توجه» اضافه شده است.
2. equal access to justice

 .3مقررات بروكسل یك  44/2001شرط انتخاب دادگاه را معتبر میداند .ماده  23مقررات مزبور مقرر میدارد:
Article 23
“1. If the parties, one or more of whom is domiciled in a member state have agreed that a court or the courts
of a member state are to have jurisdiction to settle any dispute which have arisen or which may arise in
connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction. Such
”…jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise
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براي یك مرجع در حلوفصل اختالف وجود دارد و حتی بهنظر میرسد ریشه و مبناي
شكلگيري شروط یكجانبه در همين مقررات بروكسل بوده باشد.
اما همانطور كه گفته شد ،یكی از علل مهم تشكيك در اعتبار این نوع شروط صدور
رأي از دیوان عالی فرانسه در پروندۀ راتشيلد بود .دیوان عالی فرانسه نيز ،رأي دادگاه
تجدیدنظر در عدماعتبار این شرط را با استناد به این استدالل تأیيد كرد كه این شرط
كاركردي شبيه «شروط ارادي» دارد و در مخالفت با مقررات بروكسل یك است .این
درحالی است كه مقررات بروكسل سندي حقوقی اروپایی و فراملّی براي تمامی اعضاي
اتحادیۀ اروپا است و همانند سایر اسناد حقوقی اروپایی با هدف یكسانسازي قواعد و
ایجاد نوعی قطعيت در مناسبات و روابط ميان دول اروپایی است .بر همين مبنا باید بدون
درنظرگرفتن مقررات ملی و صرفاً براساس تاریخچه و پيشزمينههاي قانونی خود،
ازجمله كنوانسيون بروكسل در مورد رسيدگی و اجراي آراي قضایی در موضوعات مدنی
و تجاري مورخ  27سپتامبر  ،1968تفسير شود .بنابراین ،اینكه دادگاه فرانسه در مورد
مراجعۀ بدهكار بانك براساس قانون مقر اقدام به تفسير سند حقوقی اروپایی كرده است
را میتوان از ایرادات وارده به این رأي دانست.
هر چند همچنان دادگاههاي فرانسه این شرط را خالف مقررات بروكسل میدانند ،رویه
و تصميمات سایر كشورها از این رویه حمایت و تعبيت نمیكند و با توجه به توضيحات
ارائهشده و همچنين صراحت مادۀ  23كنوانسيون بروكسل اعتبار شروط یكجانبه قابل
دفاع بهنظر میرسد.
نتيجه آنكه در سال  2013دادگاه عالی انگليس ضمن اشاره به رأي صادره از دیوان
عالی فرانسه آن را اختالفی دانسته ( Mauritius Commercial Bank Ltd. v. Hestia

 )Holdings Ltd. & Sujana Universal Industries Ltd., 2013و در سال  2014دادگاه
محلی لوكزامبورگ در رأي خود شروط یكجانبه را موافق با مادۀ  23مقررات بروكسل
«چنانچه اطرافي كه يكي يا بيش از يكي از آنها داراي اقامتگاه در يك كشور عضو است ،توافق نمايند كه دادگاه يا دادگاههاي
يك كشور عضو ،صالحيت رسيدگي به اختالفات ناشي از يك رابطه حقوقي معين كه به وجود آمده يا هنوز به وجود نيامده است
را دارد ،آن دادگاه يا دادگاهها صالحيتدار ميشوند و صالحيت مزبور صالحيت انحصاري خواهد بود ،مگر آنكه طرفين خالف
آن توافق كنند»...
Council Regulation (CE) NO 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and
Enforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters.
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دانسته ( )Tribunal d’arrodissement de Luxembourg, 2014و از رأي صادره از دیوان
عالی فرانسه درخصوص عدماعتبار شرط یكجانبه تبعيت نكرده است .البته در سال 2015
دادگاه عالی فرانسه در پروندهاي دوباره شروط یكجانبه را بر طبق كنوانسيون لوگانو
غيرقابلاجرا دانسته است ( International Chamber of Commerce, August 2015,

 )p2.كه حكایت از پيروي این دادگاه از تصميم و رویۀ اتخاذشده در  2012دارد و نشانگر
آن است كه دادگاههاي فرانسه درهرحال به حفظ رویكرد خود در عدماعتبار شروط
یكجانبه تمایل دارند.
3ـ .4مسئلۀ شروط ارادی

شرط ارادي مفهومی حقوقی برخاسته از نظام حقوقی نوشته است .در این مبنا ،شروط
ارادي شروطی هستند كه كنترل قرارداد را صرفاً در اختيار یك طرف قرار میدهند
( )Garner, 2004, p.313و یكی از مستندات و دالیل مخالفان شروط حل اختالف
یكجانبه در بیاعتبار شناختن این شرط بر مبناي اراديبودن آن است ( Mme ‘X’ v.

.)Banque Privee Edmond de Rothschild, First plea, Para 4
توضيح بيشتر آنكه ،شروط ارادي به دو دليل باطل دانسته شدهاند؛ اول آنكه درج
چنين شرطی موجب میشود كه انجام تعهدات قراردادي و سرنوشت این قرارداد به یك
طرف وابسته شود و موجبات فرار از انجام تعهدات براي متعهد را فراهم آورد .دوم،
طرفی كه این شرط به نفع او صورت گرفته است از طریق اعمال آن قادر خواهد بود
مطابق صالحدید خود و بهصورت ناگهانی محدودۀ تعهدات قراردادي را تغيير دهد یا
اصالح كند (.)Draguiev, 2014, p.35
پرسش اساسی آن است كه آیا اعطاي حق انتخاب مرجع حل اختالف براي طرح
دعوا از ميان چندین مرجع به یك طرف قرارداد نوعی شرط ارادي ایجاد كرده است؟ در
پاسخ باید گفت ،در دادگاههاي فرانسه زمانی تعهدي «ارادی » شناخته میشود كه اجراي
موضوع قرارداد به حادثهاي وابسته شود كه وقوع یا پيشگيري از آن در اختيار یك طرف
است ( .)Article 1170 of the French civil codeبنابراین ،علت انتخاب یك مرجع
حلوفصل اختالف طبق توافق طرفين به نفع یك طرف و از سوي او صرفاً اجراي شرط
مندرج در قرارداد است كه نتيجۀ آن حلوفصل اختالف در مرجع انتخاب شده است و
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این شرط را به علت شباهتی كه از نظر ظاهري با «شروط ارادي» دارد نمیتوان باطل
شناخت و توافق قبلی طرفين را بیاعتبار كرد.
هرچند این استدالل دیوان عالی فرانسه در بیاعتبار شناختن شروط یكجانبه بر
مبناي «شرط ارادي» دانستن آن بنا شده بود ،بسياري از صاحبنظران چنين دیدگاهی را
از جهات متعدد قابل نقد میدانند ( International Chamber of Commerce, 2015,

 .)p.1-2نتيجه آنكه درج شرط یكجانبه در قرارداد از سوي یكی از طرفين بر مبناي اصل
آزادي اراده در قبول شرایط مندرج در همان قرارداد است و ماهيت آن با شروط ارادي
تفاوت دارد.
3ـ .5شروط یکجانبه از دیدگاه حقوق مصرفكننده
در قراردادهاي با مصرفكننده ،در بدو امر بهنظر میرسد اعمال شروط یكجانبه ارزیابی شرط
را با چالشهایی مواجه میكند ( .)Kaufman & Babbitt, 2002, p.11برخی نظامهاي حقوقی
و مقررات بروكسل محدودیتهایی در توانایی انتخاب مرجع حلوفصل اختالف از ميان چند
مرجع براي یك طرف در قرارداد با مصرفكننده ایجاد كردهاند.

سؤالی كه مطرح میشود آن است كه معيار عدمتوازن و آسيب به مصرفكننده
چيست؟ در برخی پروندهها نظریهاي با عنوان «غيرمعقول بودن» وجود دارد كه همانطور
كه گفته شد مبناي بیاعتباري شروط یكجانبه قرار میگيرد .بهطور كلی ،قراردادي
غيرمعقول است كه تا حد زیادي یكطرفه (به نفع یك طرف) و آنچنان غيرعادالنه باشد
كه هيچ شخصی در حالت عادي حاضر به انعقاد چنين قراردادي نباشد ( Ustinov, 2016,

.)p.40
بنابراین آنچه در قراردادهاي با مصرفكننده بيشتر مورد استناد و توجه قرار میگيرد
آن است كه طرف ضعيفتر قدرت چانهزنی كمتري دارد؛ اما در فرضی كه همين فرد ،به
علت متمعشدن از منافع قراردادي ،خود را آگاهانه متعهد به قرارداد میكند دیگر این
یكجانبه بودن مبنایی براي نامعتبر شناختهشدن شرط قرار نمیگيرد ،مگر همانگونه كه
شرح داده شد این عدمتوازن به حدي باشد كه قابلاغماض نباشد .البته در نهایت نباید
از نظر دور داشت كه ماهيت خاص و حمایتی در حقوق مصرفكننده باعث میشود كه
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دفاع از اعتبار شروط یكجانبه حل اختالف در قراردهایی كه طرف آنها مصرفكننده
است دشوارتر باشد.
نتیجهگیری
مطابق آنچه گفته شد ،شرط یكجانبه بهنوعی جایگزین توافقنامۀ داوري است كه انتخاب
ميان مراجعه به دیوانهاي داوري و دادگاه را براي یك طرف ایجاد میكند .این درحالی
است كه طرف دوم صرفاً حق مراجعه به یكی از این مراجع را دارد .این شرط بيشتر در
قراردادهاي مالی مانند اعطاي وام و تسهيالت و با هدف تسهيل در پيگيري و توقيف
داراییهاي مدیون ،در صورت عدم انجام تعهد از سوي وي ،براي اعطاكنندۀ تسهيالت
گنجانده میشود .عدمتقارن توزیع حقوق شكلی در این شرط نيز عموماً مبتنی بر
عدمتوازن موقعيت طرفين در طول انجام مذاكرات قراردادي است كه البته در برخی موارد
داراي ریسك عدمپذیرش این شروط از سوي نظامهاي قضایی حاكم است.
در بررسی رویكرد نظامهاي حقوقی دربارۀ این شروط و اعتبار آنها ،مالحظه شد
كه هرچند نظام قضایی كامن ال در ابتداي طرح چنين شرطی مخالف با اعتبار آن بود ،اما
تقریباً درحال حاضر رویه بر پذیرش آن است .این درحالی است كه در برخی كشورهاي
داراي نظام حقوقی نوشته اخير ًا رأي صادره از دیوان عالی فرانسه موجب ایجاد تشكيك
در اعتبار این شرط شده كه همچنان آثار آن را در برخی آراي صادره از دادگاههاي
كشورهاي چين ،بلغارستان و لهستان میتوان مالحظه كرد .هرچند دالیل و مبانی
مورداستناد در آن پرونده (دیوان عالی فرانسه) از سوي سایر صاحبنظران بررسی و به
چالش كشيده شده است ،مالحظه میشود كه رأي دیوان عالی فرانسه موجب ایجاد ابهام
در سطح بينالمللی در اعتبار شروط یكجانبه شده است.
نهایتاً در مقام تنظيم چنين شرطی و با توجه به اینكه این شروط انواع متعددي
دارند ،باید به این موضوع توجه داشت كه شروط یكجانبه در موافقت با نظام قضایی
حاكم بر موافقتنامۀ داوري و قانون مقر داوري و قانون كشوري كه احتماالً محل اجراي
رأي خواهد بود مثل قانون كشور محل وقوع دارایی مدیون تنظيم شود.
درمجموع ،با عنایت به مباحث طرحشده ،پيشنهاد میشود در زمان انعقاد قرارداد و
درج شروط یكجانبه در آن به نحوۀ تنظيم و نگارش شرط توجه شود .همچنين ،در زمان
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بروز اختالف و رسيدگی از سوي مراجع ،بهمنظور اعتباربخشی به اراده و خواست طرفين
كه آگاهانه و با ارادۀ كامل به قرارداد و تمامی شروط مندرج در آن پيوستهاند ،شرط
یكجانبه بهگونهاي تفسير شود كه از بطالن آن اجتناب شود و جز در مواردي كه حق
دسترسی به دادخواهی عادالنه را از طرف مقابل سلب كرده یا نامعقول مینماید یا مخالف
نظم عمومی و قوانين امري است ،شرط یكجانبه همچنان معتبر باقی بماند تا هم الزامات
قانون حاكم رعایت شده باشد و هم از توافق طرفين در ارجاع به مرجع یا مراجع خاص
متناسب با شرایط و وضعيت قراردادي آنها حمایت شده باشد.
منابع
جعفري ندوشن ،شهاب ( .)1397حقوق حل اختالفات سرمایهگذاري خارجی تهران :انتشارات
ميزان.
سربازیان ،مجيد و رستمزاده اصلی ،سروش (بهار و تابستان « .)1398اعتبار شروط یكطرفۀ
تعيين صالحيت داوري در داوري تجاري بينالمللی» .مجلۀ حقوقی بينالمللی ،دورۀ ،36
شمارۀ  ،60ص .380-357
شمس ،عبداهلل ( .)1383آیين دادرسی مدنی ،جلد دوم .تهران :انتشارات دراك ،چاپ ششم.

كاتوزیان ،ناصـــر ( .)1383حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها (مفهوم عقد ،انعقاد و اعتبار
قرارداد ،تراضی) ،جلد اول .تهران :شركت سهامی انتشار ،چاپ ششم.
كاتوزیان ،ناصـر ( .)1387قواعد عمومی قراردادها ،جلد پنجم ،تهران :شـركت سـهامی انتشـار،
چاپ پنجم.
مجد كابري ،محمد و ان صاري ،اعظم (تاب ستان  « .)1398شرایط ا سا سی توافق صالحيت در
حقوق بينالملل خصوصی» .مطالعات حقوقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2ص .255-225

Amendariz v. Health Psychcare Servs Inc., 24 Cal. 4th 83 (S. Ct. California
2000).
)BGH, Judgment, 26 Jan. 1989, X ZR 23/87(Zweibrucken

Draguiv, D. (2014). “Unilateral Jurisdiction Clauses; the Case for Invalidity,
Severability or Enforceability”. Journal of International Arbitration,
31(1), 19-46.
Garner, B. (2004). Black’s Law Dictionary. Thomson West, St. Paul.
)Hull v. Norcom Inc., 750 F.2d 1547 (11th Cir. 1985

273

1399  بهار و تابستان،1  شمارۀ،1 دورۀ

دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوري هاي نوین

International Chamber of Commerce (August 2015). Unilateral Jurisdiction
Clauses

in

International

Financial

Contracts.

Available

at:

<https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/UnilateralJurisdiction-Clauses-in-International-Financial-Contracts_rev_PositionPaper-08-2015.pdf>
Kaufman, A. M., & Babbitt, R. M. (2002). “The Mutuality Doctrine in the
Arbitration Agreements: the Elephant in the Road”. Franchise Law
Journal, 22, 101.
Law Debenture Trust Corp. PLC v. Elektrim Finance B.V., Elektrim S.A.,
Concord Trust. [2005] EWHC 1412(Ch).
Mauritius Commercial Bank Ltd. v. Hestia Holdings Ltd. & Sujana Universal
Industries Ltd., [2013] EWHC
Mme ‘X’ v. Banque Privee Edmond de Rothschild (the Rothschild Case), First
Chamber of Cour de Cassation, Decision no. 11-26.022, 26 September
2012
NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping Ltd., [2004] EWHC 2001
(Comm).
Nesbitt, S., & Quinlan, H. (2006). “The Status and Operation of Unilateral or
Optional Arbitration Clauses”. Arbitration International, 22(1), 133-150.
PMT Partners Pty. Ltd. (In Liq) v. Australian National Parks & Wildlife
Service, [1995] H.C.A. 36.
Russ kaya Telephony v. Sony Ericsson Mobile Rus Ltd. Decision No. 1831
Tribunal d’arrodissement de Luxembourg dated January 29, 2014 ref. no
217/14 and 128/14
Ustinov, L. (2016). Unilateral Arbitration Clauses: legal validity. Master
Thesis, Tilburg University.

274

بررسی تطبيقی اعتبار شروط حل اختالف یكجانبه

شهاب جعفري ندوشن و الدن زرین

Comparative Study on the validity of Unilateral Dispute
Settlement Clauses
Shahab Jafari Nodoushan,1 Laleh Zarin2

Abstract
Unilateral dispute settlement clauses in international commercial and
investment contracts –especially international loan contracts- are designed to
provide one party to the contract with more dispute settlement options
(normally domestic courts or arbitration) than the other contracting party.
Thus one party may take into account different factors –including enforcement
consideration- to choose from different options while the other party is stuck
with only one forum.
Although there is a wide range of opinions regarding the validity of
unilateral dispute settlement clauses in different jurisdictions, the recent
reasoning of the Supreme Court of France has caused a new trend in the
invalidity of such clauses in other jurisdictions. Throughout this research,
some important rationales behind the invalidity of unilateral clauses have been
surveyed and assessed. In sum, it is fair to suggest that unilateral clauses are,
in principle valid, unless such terms amount to blatant injustice.
Keywords: Unilateral dispute settlement clauses, Hybrid dispute settlement
clauses, Asymmetrical dispute settlement clauses, Optional dispute settlement
clauses
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