
 "قرارداد خرید و فروش اثر هنری"

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

 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 
 تعالی بسمه 

 و اقامتگاه  ی تیقرارداد، مشخصات هو یهاطرف  _۱ماده  

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

 . خواهند شد ده ینام فروشندهخریدار/اختصار به پسن یازاکه .....  .............. ........................ ....... ......... و ایمیل:.................  شماره تماس:

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

 . خواهند شد ده ینام خریدار/فروشنده اختصاربه پس ن یازاکه ........... ................................. ایمیل: و ... . ........... .................. .........تماس:

 موضوع قرارداد _۲  ماده

قرار    نیا  توسیو مندرج در فهرست پ   ذیلبه شرح    یرهنمتصوره و قابل انتقال اثر/ آثار    ،یحقوق ماد  هیکل  یموضوع قرارداد عبارت است از واگذار  .الف

 . نماند ی فروشنده باق یواگذار شده برا یرننسبت به اثر/ آثار ه ی حق قابل انتقال چیکه ه ی، به نحو داریفروشنده به خر یداد از سو

 ................... .................................................................. ............معامله(..................................................... )مشخصات کامل مورد 

 . طرفهای قرارداد می رسد  ها، ملحقات و منضمات بخشی جداناپذیر از این قرارداد بوده و به امضاءفهرست آثار همانند تمامی پیوست ب.

 .یید و امضاء همگی ایشان خواهد رسیدأ به تعداد طرفهای قرارداد تهیه و به ت Condition Report)همزمان با امضاء قرارداد، گزارش وضعیت اثر ) -پ

 .همگی اسنادی که فروشنده ارائه می نماید و نیز اصالت اثر هنری مورد معامله با وی است اصالت مسئولیت ت.

 مبلغ قرارداد  - 3ماده

 گردد. یین مییوست تعطبق پ ثار هنری مورد معامله مبلغ این قرارداد به تفکیک آ الف.

 ................................................. .............................................................باشد: ...................ب. نحوه پرداخت مبالغ موضوع بند فوق بدین شرح می

 قرارداد  مفاهیم، تعهدات و سایر شروط  - 4ماده

اند و هیچ یک  های قرارداد با علم و آگاهی به شرایط قرارداد و مبلغ آن و اطالع از کم و کیف مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد حاضر نمودهطرفالف.  

بر آیند از   ایی مخالف با مفاد قرارداد حاضرموده یا بی اعتبار بداند، لذا هر آیینه که در مقام ادع ضر و معامله مبتنی بر آن را فسخ ننمی توانند قرارداد حا

 . مسموع نخواهد بوداعتبار ساقط و  درجه

مطابق با  ،  مورد تائید خریدار......... و در نشانی  .......تاریخه  قرارداد می بایست ب  ۲اثر/اثار هنری مورد معامله و اسناد مرتبط با آن بشرح بند ب از ماده    ب.

 .به خریدار تسلیم گردد  (Condition Reportگزارش وضعیت )

تعهدات   عدم پرداخت مبلغ قرارداد توسط خریدار در مواعد تعیین شده و نیز عدم تسلیم مورد معامله در زمان مقرر و در مجموع عدم انجام هر یک از  پ.

بایست  ( درصدِ ارزش آثار یا اموال یا اسنادی که می۲را ملزم به پرداخت وجه التزام روزانه برابر با دو)خاطی    های قرارداد، طرفقانونی و قراردادی طرف

 . نمایدبایست پرداخت گردند میتسلیم شوند یا مبالغی که می

نجامد، قرارداد را  ا...... روز بطول بیخیر در انجام تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل بیش از ..أ توانند چنانچه ت های قرارداد میتبصره: هریک از طرف

 . روز پس از آن فسخ نماید  ۱0ظرف مهلت 
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زش معامالتی اثر را دستخوش مورد معامله فاقد اصالت بوده است یا عیبی در آن بوده که ارقرارداد معلوم گردد که اثر هنری  . ماه از تاریخ  ......... هرگاه تا   .ت

له  .... درصد از آن را بدون قید و شرط از فروشنده دریافت نماید یا معام.....تواند معامله را فسخ و کل مبلغ پرداختی بعالوه ... ماید، خریدار میکاهش می ن

 . ه را مطالبه نمایدردرا به همان نحو قبول و خسارت وا

 داوری  - 5ماده  

ها و اضافات آن، همگی از طریق رجوع به ها و الحاقات و منضمات و متممالف. کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن یا پیوست

 . گردداالجرا حل و فصل می  داوری و به نحو قطعی الزم

االجرا است و قرارداد اصلی  نیزمعتبر و الزم  ، ابطال، بطالن، انفساخ و انحاللقل از قرارداد اصلی و در صورت فسخی مستدب. موافقت نامه داوری، قراردا

هرچند مرتبه که حادث شود، حتی اند که تحت هر شرایطی تمامی دعاوی و اختالفات خود را برای  ی توافق نمودهمطی آن به نحو ملزهای قراداد  طرف

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

بار قابل ارجاع به داوری و  بدیهی است یک موضوع اختالف تنها یک  و   در بند فوق، بروز اختالفات مختلف است  "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

ضای  داران تهران تقدیم و تقایره انجمن نگارخانهپ. طرف های قرارداد توافق نمودند که در صورت بروز اختالف، درخواست داوری خود را به هیئت مد

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

ت باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع اختالف رسیدگی  کمیته داوری و یک نفر عضو حقوقدان، دیوان داوری را تشکیل و مطابق با مقررا

 . و رأی مقتضی صادر نمایند

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

 . ا از خود سلب و ساقط نمودندمغایر با مفاد رأی داوری و اعتراض به آن ر

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

 . التزام مزبور نیز رأی دهد

 . گرددداوری و در نهایت به عهده شخصی یا اشخاصی است که طبق رأی داوری محکوم میهای داوری ابتدا توسط خواهان ج. پرداخت هزینه

..........  ................................... .............. .........................در نشانی    . .................از قانون مدنی به تاریخ ....  ۱0. مستند به ماده  ....................قرارداد حاضر تحت شماره ...

های قرارداد و شهود حاضر رسیده و  نویسی تنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء طرفنویسی و حاشیهخوردگی، پشتای، بدوق قلمصفحه   .. در نسخه ..

 . ات و منضمات قرارداد نیز به امضاء طرفهای قراداد رسیده و مبادله گردیدها، ملحقپیوست

 


