
 "اثر هنری قرارداد حق استفاده از تصویر"

 :دامضائ طرف دوم :                              امضاء شهو -امضاء طرف نخست:                         مهر-مهر

 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 
 بسمه تعالی 

 و اقامتگاه  ی تیقرارداد، مشخصات هو ی هاطرف - ۱ماده  

از  ..................  ..................  :آقا/خانم  .الف نمایندگی  نشانی   ..................................   نگارخانهبه  و    ..............  ........................................................................................  :به 

 . خواهند شد  دهینامنخست  اختصار طرفبه پسن یازاکه .....  .............. ........................ ....... ......... و ایمیل:.................  شماره تماس:

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

 . خواهند شد  دهینامطرف دوم  اختصاربه پس ن یازاکه ........... ................................. ایمیل: و ... . ........... .................. .........تماس:

 موضوع قرارداد _۲  ماده

  ��گیری به کار  ��  نمایش  �� نشر  �� استفاده   برداری  بهره  ��غیر انحصاری   �� انحصاری  نامحدود   �� حق محدود  ءعطااموضوع قرارداد عبارت است از    .الف

............. به طرف ............. به نحوی که از طرف ............. در مدت این قرارداد، از  طرف  تصاویر به شرح آتی و مندرج در فهرست پیوست این قرارداد از سوی

ست را نسبت به تصویر/ تصاویر مذکور داشته هر جهت قائم مقام طرف مقابل بوده و حق هرگونه استفاده و استیفاء منفعت که برای طرف ............. متصور ا

 . .......................................................................... استثناء:..باشد به 

 ................ ......................................... ......................................................ب. تصویر/ تصاویر موضوع این قرارداد عبارت است از : 

 . .......................... .............................. پ. قلمرو جغرافیایی که حق استفاده از تصاویر در آن اعطاء می گردد عبارت است از: ...........

که موجود . حق استفاده شامل تمامی فضاهای حقیقی، مجازی، نرم افزارها، اپلیکیشن ها، پلتفرم ها و سامانه های مبتنی بر اینترنت و هر آن طریقی  ت

 ................................... ................................................................یا در آینده موجود گردد می باشد به استثناء: .............

 مدت قرارداد  - 3ماده

 . باشد....... می.............. الف. مدت این قرارداد از تاریخ امضاء آن تا تاریخ ......

 مبلغ قرارداد  - 4ماده

 : گرددمی پرداخت ذیل.... تومان به طرف مقابل و بشرح ..... الف. در قبال اعطاء حق استفاده از تصویر/تصاویر مزبور، مبلغ ........

.......................................................................................... ....... 

 مفاهیم، تعهدات و سایر شروط قرارداد  - 5ماده

 ................................ ....................................... :ترتیب است یر/تصاویر موضوع این قرارداد بدینالف. روش و کیفیت تحویل تصو

 . ه استاعطاء گردید  برگیرنده تمامی حقوقی است که بموجب این قرارداد به طرف ............. عنوانی کلی و در  "حق استفاده"ب. عبارت 

 . رسدمی اپذیر از این قرارداد بوده و به امضاء طرفهای قراردادها، ملحقات و منضمات بخشی جدانست پ. فهرست تصاویر همانند تمامی پیو

ملزم به را   یهای قرارداد، طرف خاطشده و در مجموع عدم انجام هریک از تعهدات قانونی و قراردادی طرفت. عدم پرداخت مبالغ  در مواعد تعیین  

 . آثار یا اموالی که می بایست تسلیم شوند یا مبالغی که می بایست پرداخت گردند می نماید( درصدِ  ارزش ۲پرداخت وجه التزام روزانه برابر با دو)



 "اثر هنری قرارداد حق استفاده از تصویر"

 :دامضائ طرف دوم :                              امضاء شهو -امضاء طرف نخست:                         مهر-مهر

 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 
 داوری  - 6ماده  

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

 . گردد االجرا حل و فصل میزمداوری و به نحو قطعی ال

االجرا است و نیزمعتبر و الزم  ی مستقل از قرارداد اصلی و در صورت فسخ، ابطال، بطالن، انفساخ و انحالل قرارداد اصلی دنامه داوری، قرارداب. موافقت

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

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

بار قابل ارجاع به داوری و  ضوع اختالف تنها یکدر بند فوق، بروز اختالفات مختلف است و بدیهی است یک مو  "هر چند مرتبه  "تبصره: منظور از عبارت  

 .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  نههای قرارداد توافق نمودند که در صورت بروز اختالف، درخواست داوری خود را به هیئت مدیره انجمن نگارخاپ. طرف

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

انون آیین دادرسی مدنی به موضوع اختالف رسیدگی  کمیته داوری و یک نفر عضو حقوقدان، دیوان داوری را تشکیل و مطابق با مقررات باب داوری در ق 

 . و رأی مقتضی صادر نمایند

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

 . اقط نمودندمغایر با مفاد رأی داوری و اعتراض به آن را از خود سلب و س

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

 . مزبور نیز رأی دهد

 . دگردطبق رأی داوری محکوم میشخاصی است که های داوری ابتدا توسط خواهان داوری و در نهایت به عهده شخصی یا اج. پرداخت هزینه

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

ضمات قرارداد نیز به  ها، ملحقات و منهای قرارداد و شهود حاضر رسیده و پیوستصفحات آن به امضاء طرفنویسی تنظیم و کلیه  نویسی و حاشیهپشت

 . های قراداد رسیده و مبادله گردید امضاء طرف


