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 امضائ طرف دوم :                              امضاء شهود: -امضاء طرف نخست:                         مهر-مهر

 قرارداد:شماره 

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

 بسمه تعالی 

 و اقامتگاه  ی تیقرارداد، مشخصات هو ی طرف ها _۱ماده  

. .............. و شماره  ........................... به نشانی: .............................................................................................. . آقا/خانم: .................................... به نمایندگی از نگارخانه  الف

 . خواهند شد دهینام  خریدار/فروشندهاختصار هب پسنیکه ازاتماس: .......................... و ایمیل: ..................................................  

آقا/خانم:  ب  . ............. ....................... ملی:  شماره  به  .....................................................................................................................  و  .......................  شماره  نشانی:   .

 . خواهند شد ده ینام خریدار/فروشندهاختصار به پس ن یکه ازاایمیل:............................................  و تماس:.......................................... 

 موضوع قرارداد _۲  ماده

دوم  به طرف    اولالف. موضوع قرارداد عبارت است از به امانت سپردن اثر/آثار هنری به شرح آتی و مندرج در فهرست پیوست این قرارداد از سوی طرف  

 ()سایر جهات ذکرشود �فروش �  جهت نمای��ش

 . به شرح فهرست اثر/ آثار که پیوست این قرارداد است تعیین گردید ینموضوع بند فوق و ارزش ریالی/ دالری آنها با توافق طرف ب. اثر/ آثار هنری

 قرارداد  مدت_3  ماده

 . تواند پی��ش از اتمام مدت قرارداد استرداد آثار امانی را درخواست نمایدنمی  اولباشد و طرف  الف. مدت این قرارداد از تاریخ امضاء آن تا تاریخ ................. می

رف .... روز از تاریخ درخواست استرداد، آثار هنری امانی را در همان محلی که تحویل گرفته است، ملزم است که ظ  دوم، طرف  قراردادب. پس از اتمام مدت  

 . در قبال رسید کتبی به طرف مقابل تحویل نماید 

 مفاهیم، تعهدات و سایر شروط قرارداد  - 4ماده

می   قرارداد  این  موضوع  هنری  آثار  اثر/  نشانی..............الف.  در  و   ................. تاریخ  به  وضعیت  ....بایست  گزارش  همراه  به   .....................................................

 . تسلیم گردد  دوم  ( به طرفCondition Reportاثر)

 . رسدبه تعداد طرفهای قرارداد تهیه و به تأیید و امضاء همگی می Condition Report)گزارش وضعیت اثر )ب. به هنگام تحویل آثار هنری، 

 . رسد های قرارداد میضمات بخشی جداناپذیر از این قرارداد بوده و به امضاء طرفنها، ملحقات و مپ. فهرست آثار همانند تمامی پیوست

بپردازد و    اولبایست مبلغ ................. تومان به تاریخ ................. در وجه طرف  در قبال مدتی که اثر/ آثار هنری در اختیار وی بوده است می  دوم   ت. طرف

 . در هر حال ضامن تلف یا هرگونه عیب و نقصی خواهد بود که در مال امانی پدید آید

ده و نیز عدم تسلیم اثر/آثار هنری امانی و نیز عدم استرداد آنها در زمان مقرر و در مجموع عدم انجام هر یک از ث. عدم پرداخت مبالغ در مواعد تعیین ش

بایست تسلیم  ( درصدِ ارزش آثار یا اموالی که می۲تعهدات قانونی و قراردادی طرفهای قرارداد، طرف خاطی را ملزم به پرداخت وجه التزام روزانه برابر با دو)

 نماید. میا مبالغی که می بایست پرداخت گردند شوند ی

های قرارداد امثالهم که ایفاء تعهدات هریک از طرفهای واگیر و )قوه قاهره( از قبیل زلزله، جنگ، شیوع بیماریج. هرگاه به دلیل بروز شرایط فورس ماژور

 . تواند قرارداد را فسخ نمایدها مینع و متوقف نماید و این توقف بی��ش از ...... روز به طول بینجامد، هریک از طرفارا مواجه با م 
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 تعداد پیوست: 

 داوری  - 6ماده  

یق رجوع به  رالحاقات و منضمات و متمم ها و اضافات آن، همگی از ط  الف. کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن یا پیوست ها و

 . االجرا حل و فصل می گرددداوری و به نحو قطعی الزم

االجرا است و ی مستقل از قرارداد اصلی و در صورت فسخ، ابطال، بطالن، انفساخ و انحالل قرارداد اصلی  نیزمعتبر و الزمدب. موافقت نامه داوری، قراردا

وی و اختالفات خود را برای هرچند مرتبه که حادث شود، حتی در  ااند که تحت هر شرایطی تمامی دع می توافق نمودههای قراداد طی آن به نحو ملزطرف

 . ها را نیز از طریق داوری حل و فصل نمایند صورت فسخ، ابطال، بطالن، انفساخ و انحالل قراداد اصلی و دعاوی ناشی از آن

بار قابل ارجاع به داوری و در بند فوق، بروز اختالفات مختلف است و بدیهی است یک موضوع اختالف تنها یک  "هر چند مرتبه  "نظور از عبارت  تبصره: م

 .پس از صدور رأی داوری مشمول اعتبار امر مختومه بوده و دیگر نمی توان همان موضوع را دوباره به داوری ارجاع نمود

داران تهران تقدیم و تقاضای  وافق نمودند که در صورت بروز اختالف، درخواست داوری خود را به هیئت مدیره انجمن نگارخانهپ. طرف های قرارداد ت

داران یا خبرگان عضو داوری انجمن ارجاع تا با حضور دو تن از نگارخانه نصب داور و تشکیل دیوان داوری نمایند. هیئت مدیره انجمن موضوع را به کمیته

دیوان داوری را تشکیل و مطابق با مقررات باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع اختالف رسیدگی و  ه داوری و یک نفر عضو حقوقدان،  کمیت

 . رأی مقتضی صادر نمایند 

دند و حق طرح هرگونه ادعایی مغایر  ت. طرف های قرارداد کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را نسبت به رأی داوری که صادر خواهد شد، به صلح خاتمه دا

 . با مفاد رأی داوری و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند 

ی صادره به وجه التزام ث. وجه التزام عدم اجرای رأی داوری پس از ابالغ آن، روزانه برابر با ............. تومان خواهد بود که دیوان داوری ملزم است در رأ

 . دهدمزبور نیز رأی 

 . دطبق رأی داوری محکوم می گردج. پرداخت هزینه های داوری ابتدا توسط خواهان داوری و در نهایت به عهده شخصی یا اشخاصی است که 

.................................... در نسخه ......صفحه ای، بدوق  .. .در نشانی  .......... از قانون مدنی به تاریخ ..........   ۱0مستند به ماده    ..........قرارداد حاضر تحت شماره .........

ضمات و من  ها، ملحقاتقلم خوردگی، پشت نویسی و حاشیه نویسی تنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء طرفهای قرارداد و شهود حاضر رسیده و پیوست

 . قرارداد نیز به امضاء طرفهای قراداد رسیده و مبادله گردید

 


