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 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

 بسمه تعالی 

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

 .................................................................... ....................  :به نشانی  ..................................  نگارخانهبه نمایندگی از  ..................  ..................  :آقا/خانم  .لفا

 .خواهند شد دهی نامنخست  اختصار طرفبه پسنیازاکه ..... .............. ............................... ......... و ایمیل:.................  و شماره تماس: ..............

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

 . خواهند شد دهینام طرف دوم   اختصاربه پسنیازاکه ........... ............................ ..... ایمیل: و ................................. .........شماره تماس:

 موضوع قرارداد  - ۲  ماده

و برگزاری نمایشگاه و  قرارداد    ۱طبق پیوست  مندرج در فهرست آثار توسط طرف دوم  آثار هنری  ارائه  الف. موضوع قرارداد عبارت است از  

آثار توسط طرف   نگارخانه  ،نخستفروش آن  نگارخانه  �  در محل  از محل  ............................... ............................  :به نشانی  �  در محل خارج 

 ............................................................................... ................. .................................................. شامل: مبتنی بر بسترهای اینترنتی �  مجازی صورتبه

و    رسدقرارداد میهای  ها، ملحقات و منضمات بخشی جداناپذیر از این قرارداد بوده و به امضاء طرف. فهرست آثار همانند تمامی پیوستب

مربوط به آثار را  شدهارائه اطالعات هیصحت و صداقت کلطرف دوم . است فهرستآثار موضوع قرارداد به شرح و اوصاف مندرج در  آن طبق 

 .دی نمایم  نیو تضم  دیتائ

به نمایندگی  و طرف نخست    رد یگیقرار م  طرف نخست  ار یبه امانت در اخت   از سوی طرف دوم  قرارداد  نیا  یاجرا  یدر راستا  آثار/اثر:  ۱تبصره  

 . نمایداقدام می ها آنوم برای فروش از طرف د

 قرارداد  مدت - 3  ماده

 . استروز پس از خاتمه نمایشگاه   60 الف. مدت این قرارداد از تاریخ امضاء آن تا

تاریخ از  نمایشگاه  برگزاری  زمان  تا  ......................  ب.  از  .............................  است  عبارت  نمایشگاه  تعطیلی  و  بازدید  ساعت  و   ......

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

 های جاری( و هزینه  سهم طرفین از فروش  ،ارزیابی) ی مالتعهدات  - 4ماده  

  قرارداد به شرح فهرست اثر/ آثار که پیوست این  توسط طرف نخست و با تائید طرف دوم  ارزش ریالی/ دالری اثر/آثار  الف. ارزیابی قیمت:  

 .قرار گرفت  موردتوافقت، اس

 :و نحوه پرداخت قرارداد های  سهم طرف ب.

 . .... درصد سهم طرف دوم است.................. نخست و ....  طرفبه.. درصد متعلق ................. ،اثر/آثار . از حاصل فروش ۱-ب

هنری توسط طرف نخست، وی مکلف است که از مبلغ پرداختی خریدار، سهم خود را کسر و الباقی را حداکثر   آثار /. پس از فروش اثر۲-ب

  ر یپذامکانظرف یک ماه از تاریخ پرداخت خریدار در وجه طرف دوم کارسازی نماید و بدین منظور عالوه بر اینکه پرداخت از طریق چک نیز  
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 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

نخست اعالم    طرفبهداخل ایران به شرح ذیل  ی هابانک لق به خود را در یکی از عاره شبا حساب متشمکتبی  طوربهاست، ضمناً طرف دوم 

 : داردمی

 بانک: ..............................................  .............................................................................شماره شبا: 

با طرف دوم در    حسابهیتصف   به نحوی انجام شود که  موضوع این قرارداداثر/آثار    ینقدریغ د که فروش  قرارداد توافق نمودن  یهاطرف تبصره:  

عدم پرداخت    در صورت خریدار با طرف نخست است و    حسابهیتصف منوط به  این امر    هرحالبهمدت اعتبار قرارداد صورت پذیرد، لیکن  

  قرارداد با همکاری یکدیگر اقدامات الزم جهت الزام خریدار به اداء   یهاطرفکامل در زمان اعتبار قرارداد،    حسابهیتصف خریدار و یا عدم  

 دین یا فسخ فروش اثر/آثار و استرداد آن از خریدار را انجام خواهند داد.

 هنگام فروش تخفیفات مجاز  .پ

 .موردتوافقخریدار، تا سقف ده درصد در قیمت  یاز سو. در ازای پرداخت نقدی ۱-پ

 .موردتوافقداران معتبر تا سقف بیست درصد در قیمت ها و مجموعه. برای خریداران خاص، موزه۲-پ

 .. چنانچه خریداری بیش از یک اثر را خریداری نماید، تا پانزده درصد به خریدار مزبور3-پ

 . گرددتسهیم می 4ماده  ب ، به همان نسبت مندرج در بند 4بند پ ماده : کلیه تخفیفات مندرج در ۱ بصرهت

 .های قرارداد استدر فوق قید گردید، نیازمند توافق مکتوب طرف  ازآنچهبیشتر و متفاوت  هایی اعمال تخفیف :۲ تبصره

های دعوت از مخاطبین و نیز ارسال  طراحی و چاپ پوستر، بروشور، کاتالوگ و کارت) یغاتی تبلبسته    از قبیل   های جانبی نمایشگاههزینه  ت.

.. درصد بر  ........ریال به نسبت ..............  .........و چاپ آگهی در جراید، مجالت و نشریات فیزیکی و دیجیتالی برابر با .............. برای مدعوین(  

 . است .. درصد بر عهده طرف دوم....عهده طرف نخست و .....

 نخستتعهدات طرف  - 5ماده  

 .برگزار گردد ی تا نمایشگاه متعارف ایجاد نماید الف. در مدت توافق شده، تدارکات الزم را جهت برگزاری نمایشگاه 

بپذیرد که در صورت    آن  از پس..... روز  ...  تا پایان مدت نمایشگاه و حداکثردریافت  را از زمان    شده لیتحوب. وظیفه حفظ و نگهداری آثار  

 . مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت گونهچی هتاریخ  نیا از  پستعدی یا تفریط مسئول خسارات حاصله خواهد بود و بدیهی است که  

 .های خود مبتنی بر پیوند مخاطبان اقدام نمایدرساندر خصوص برگزاری نمایشگاه در پیام  یرساناطالعو . نسبت به نشر اخبار پ

 . دوم اقدام کند طرفبهفروش اثر هنری   گزارش. نسبت به ارسال یک نسخه از ت

های دعوت از  و کارت کاتالوگ  طراحی پوستر، بروشور،  )  ی غاتیتبل بسته  امور مربوط به  ..... روز پیش از تاریخ افتتاح نمایشگاه،  ......  . حداقلث

 .را به انجام رساند (مخاطبین و نیز ارسال برای مدعوین

 .عمل نیاوردخالق اثر را محترم شمرده و اقدامی در جهت نقض این حقوق قانونی ب  )هنری(معنوی  . در کلیه اقدامات خود حقوق مالکیتج



 «قرارداد برگزاری نمایشگاه »
 

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

3 

 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

 اقدام نماید. 4ماده بند ب از نمایشگاه طبق های جانبی . نسبت به پرداخت سهم خود از هزینهچ

های جنبی از قبیل: سخنرانی، جلسات نقد و بررسی و کنفرانس مطبوعاتی  با افتتاح نمایشگاه مایل به تدارک برنامه  زمان هم. چنانچه  ح

  ه طبتهای مرهزینه  توافق جهت به اطالع طرف دوم برساند تا نسبت به    نمایشگاه  باشد، موضوع را حداقل ............... روز پیش از تاریخ افتتاح 

 و نحوه پرداخت آن اتخاذ تصمیم گردد. 

 تعهدات طرف دوم  - 6ماده  

اقدام   ۲در ماده  شده نیمع حداقل ..... روز قبل از زمان افتتاح نمایشگاه، نسبت به تحویل و چیدمان آثار در محل  ستی بایمطرف دوم الف. 

نموده و رسید کتبی   وی تحویل نگارخانه نماید و چنانچه طرف نخست وظیفه چیدمان را قبول کرده باشد، آثار را در همان مهلت در محل 

 . دریافت نماید

 .نمایدنموده و امضاء  شدهلیتحو( را نیز ضمیمه آثار Condition Reportگزارش وضعیت اثر ) ب.

 رسد.تهیه و به امضاء همگی می قراردادهای تعداد طرف اثر بهتبصره: به هنگام تحویل اثر/آثار هنری، گزارش وضعیت 

نزد طرف  و فروش به امانت    هئارا  منظوربه   ۲ماده    درطبق فهرست اعالمی  ی که  آثار/اثر  اتیاوصاف و خصوص  در خصوص  طرف دومپ.  

 که:  دینمایم  نیتضم ، سپاردیمنخست 

 است. یو شرط  تیبدون هرگونه محدود طرف نخست قیو قانوناً مجاز به فروش آن از طر استمنازع اثر المالک منفرد و ب .۱-پ

  خ یو تار  امضاء  اصالت  اصالت اثر،از قبیل    فهرست آثار و کلیه اسناد مرتبط با این قراردادمندرج در    اطالعات   صحّت و اصالت   تیمسئول .  ۲-پ

 دارد.   برعهدهرا  آن

را    در آن صورت گرفته باشد که    ی امداخلههرگونه    ا یباطن آثار و    یا ظاهر    ت یدر مواد، وضع  رییهرگونه تغاست که  موظف    طرف دوم ت.  

 اعالم نماید. نخست طرفبه یکتب  طوربه

انحصاری فروش و عرضه آثار خود قلمداد و   نماینده عنوانبه طرف نخست را   ، طرف دوم قبول نمود که در طول مدت اعتبار این قرارداد. ث

و در صورت اقدام نیز، سهم طرف نخست   ودهو از فروش مستقیم آثار به خریدار امتناع نم  رساند یم  فروش آثار را صرفاً از طریق وی به انجام

 این قرارداد بپردازد.  4را برابر با رقم توافق شده در ماده 

گیری از آرشیو شخصی نیز داشته باشد، با اطالع طرف نخست و ذکر آثار  در خالل برگزاری نمایشگاه تمایل به بهره  طرف دوم  . چنانچهج

 خواهد بود. ریپذ امکانین قبیل آثار نیز صرفاً از طریق طرف نخست و با پرداخت سهم وی نسبت به آرشیو اقدام نماید. ضمن اینکه فروش ا

 . دینمایم اقدام  4ماده  بند ت از های جانبی نمایشگاه طبقنسبت به پرداخت سهم خود از هزینهطرف دوم . چ

ها به دو زبان  ...... و مشخصات آن......... با کیفیت ....، حاوی تصاویر آثار  مورد تائید خودتهیه یک عدد لوح فشرده  طرف دوم نسبت به  .  ح

انگلیسی قبیل  فارسی و  از  اثر و سایر توصیفات ضروری  ابعاد، سال خلق و تصویر  اثر، عنوان، جنس، تکنیک،  نام خالق  اثر    شامل:  اینکه 
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 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

چنانچه طرف دوم قرارداد خالق اثر باشد( اقدام  هنرمند )و کدام نسخه از آن است و همچنین بیوگرافی و تصویر  ای یا چند نسخه  نسخهتک 

 .دی نمایم  نخست تحویل طرفبهو همگی را حداقل یک ماه پیش از تاریخ افتتاح نمایشگاه  ودهنم

هنری از آن آگاه    آثار/ضرورت دارد طرف نخست در برخورد با اثرای که  هرگونه احتیاط، مراقبت و دستورالعمل ویژه  ستی بایمطرف دوم  .  خ

 نیست. طرف نخستباشد را پیشاپیش به اطالع وی برساند، اگر نه مسئولیتی متوجه 

  گونهچیه، نسبت به انتقال آثار از محل اعالمی اقدام نماید؛ در غیر این صورت 5در بند ب ماده   شدهنیمعحداکثر ظرف مدت طرف دوم  .د

 سئولیتی نسبت به آثار موجود متوجه طرف نخست نخواهد بود.م

های  ، ترمیم یا تغییر اثر در زمان اعتبار قرارداد مانند ادیشنیسازآماده  از سوی طرف نخست برای طرف دوم جهت  . در صورت ایجاد تعهدذ

را    موردنظراثر یا آثار    ، با طرف نخستو مکتوب شده    موردتوافق ه، طرف دوم متعهد است طبق زمان و شرایط  دیگر اثر موجود در نمایشگا

 .است حاصله خسارات تعهد مسئول ایفاء تحویل دهد و در صورت عدم 

برای اثر یا آثار مزبور را در وجه    شدهنییتع..... درصد از قیمت  .... منصرف گردد معادل ..  هاآناز فروش    پیش از فروش اثر/آثار  چنانچه  .ر

 . طرف نخست پرداخت نماید

 . ها از نگارخانه که مسئولیت اوست نظارت مستقیم نمایدآثار تا محل نگارخانه و سپس عودت آن ونقلحملبندی و بسته. بر مراحل ز

 .با هماهنگی و اطالع طرف نخست به انجام رساندانتشار هرگونه مقاله یا انجام هرگونه مصاحبه را  .ژ

 . ای از آثار خود را ضمن هماهنگی با طرف نخست مدیریت نماید. عکاسی حرفهس

ب انصراف  ش. چنانچه طرف دوم از برگزاری نمایشگاه رزرو شده منصرف گردد، حداقل ..................... روز قبل از تاریخ افتتاح نمایشگاه، مرات

در   ریتأخ هرروز یازا، در غیر اینصورت چنانچه انصراف پس از موعد مقرر اعالم گردد به دی نمایم نخست اعالم  طرفبهکتبی  طورهبخود را 

افتتاح نمایشگاه به بعد، روزانه  ........ تومان و از .......... روز مانده به  ..... روز مانده به افتتاح نمایشگاه روزانه مبلغ ..............  ..........  اعالم انصراف تا 

عالوه بر آن   درهرحالو  د ینمایممقطوع و بدون قید و شرط و اعتراضی در وجه طرف نخست پرداخت  طوربه........... تومان را ...مبلغ ............

 که طرف مقابل متقبل شده است نیز برآید.   ییهانهیهزاز عهده از کلیه  ستیبایم

 د فوق، چنانچه طرف دوم خالق اثر نیز باشد: . عالوه بر موارص

 .اثری را ارائه نماید که صرفاً زاده ابتکار، اندیشه و خالقیت خود اوست. ۱-ص

 . ای خود را معطوف ارتقاء جایگاه هنری خود نمایدبا هماهنگی و اطالع طرف نخست، نیرو و ارتباطات حرفه. ۲-ص

 .دقیق تهیه و در اختیار طرف نخست قرار دهد طوربهخود را  (Curriculum Vitae) و سی وی (Resume) رزومه. 3-ص

ها و منابع الهامی که وی را به خلق آثار سوق  با طرف نخست در جهت ترویج و معرفی آثار خود همکاری نموده و فلسفه کار، ریشه .  4-ص

 .مکتوب در اختیار طرف نخست قرار دهد طوربه اندداده
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 قرارداد:شماره  

 تاریخ: 

 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

 و فسخ سایر شرایط و تعهدات - 7ماده  

 :شودیم اقدام    لیبه شرح ذ  د یآ  ش یاصالت اثر پ  ا یو    تیمالک   در رابطه با   کیهرگونه ادعا و تشک   ی هرزمانو در    یبه هر نحو  که یدرصورت  الف.

اثر/آثار    تشخیص طرف نخست،  صرفبه  ،تردیدی حاصل شود  نمایشگاه  یاز برگزار  شیپ   یک یا چند اثر  تیمالک  ایچنانچه در اصالت    .۱-الف

 خواهد شد.  مسترددوم  طرف نهیو به هز حذف شدهقرارداد از   موردنظر

  و   نمایشگاه  یبعد از برگزارحین یا  اثر،    تیمالک   ا یدر خصوص اصالت   طرف دوماز جانب    شده ارائه  اطالعاتواقع بودن    خالفچنانچه    .۲-الف

مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به    طرف دوممسترد و    یبه و  داریاز خر  شده  افتیمحرز گردد وجه در  دار یاثر به خر  م یتسل   قبل از 

 .استو طرف نخست  داریخر

با    حسابهیتصف اثر بعد از فروش اثر و    تیمالک   ایدر خصوص اصالت    طرف دوماز جانب    شدهارائه  اطالعاتواقع بودن    خالفچنانچه  .  3-الف

 .استو طرف نخست  داریخسارات وارده به خر هیاثر به انضمام کل  یینها مت یموظف به استرداد ق طرف دوم گردد، محرز  طرف دوم

  ۲؛ در مورد بند  بر جبران خسارات وارده  الوهع  طرف دوم ،  فوق  3و    ۲  هایبنددر    شدهینی بشیپاز حالت    ک یدر صورت بروز هر  :  ۱تبصره  

نخست   طرفبه  اثر  یینها  متی از ق   درصدملزم به پرداخت ......    3نخست و در مورد بند    طرفبه  اثر  یینها  متی از ق   درصد......  به پرداخت    لزمم

 . باشدیم که به اعتبار وی وارد آمده است  ی اخدشهبه سبب 

  ن یاست که جبران خسارات مندرج در ا  یهیبد  رد،یقرار گ   یفری ک  بیتحت تعق   یاتحت عنوان مجرمانه  طرف دوماقدام  چنانچه    :۲  تبصره

 نخواهد بود. یو  ی فریک  تیمسئول  ماده، رافع 

های قرارداد، طرف خاطی را  عدم انجام هر یک از تعهدات قانونی و قراردادی طرف  درمجموع. عدم پرداخت مبالغ در مواعد تعیین شده و ب

پرداخت    ستیبایمتسلیم شوند یا مبالغی که    ست ی بایم( درصدِ ارزش آثار یا اموالی که  ۲دو )ملزم به پرداخت وجه التزام روزانه برابر با  

 .دی نمایم  ،گردند

  نه،ی قرنط،  یپاندم  ، یدمی اپ  اعتصاب، شورش، جنگ،   ،یسوزآتشزلزله،    ل،یس  ل یمترقبه و فورس ماژور از قبر یدر صورت بروز حوادث غ  .پ

  ی هاتیشدن محدود  برطرف  تا زمان   قرارداد   نی ا  یاجراغیره،  و    ی ستیب، کودتا، اقدامات ترورالانق   رمترقبه، یغ   ی اس یس   ای و    ی اقتصاد  راتییتغ

و   درخواهد آمد  قیبه حالت تعل  ماه  .به مدت .........  با تشخیص و تائید طرف نخست  یبه حالت عاد  طیاز فورس ماژور و بازگشت شرا  یناش

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.  توانندیمچنانچه تا پایان مدت تعلیق، موانع مزبور رفع نگردند، هر یک از طرفین 

. در کلیه مواردی که در این قرارداد طرف دوم از فروش اثر هنری منع شده است، منظور از فروش، انعقاد کتبی یا شفاهی هر نوع عقدی  ت

 د ینمایم است که مالکیت اثر را جزئاً یا کالً به غیر منتقل 

فسخ و برگزاری    طرفه ک ی تواند قرارداد را  طرف دیگر می  ، عمل نکندقرارداد به تعهدات قراردادی و قانونی خود    ی هاطرفث. هرگاه یکی از  

 و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه نماید. و ادامه همکاری خود را لغو  نمایشگاه 

  از طریق   هرآن چه   ژهیوبه  باشند یمصورت پذیرد، معتبر    قابل استناد قانونی  ی هاروشبهقرارداد که    یهاطرفکلیه مکاتبات و مراسالت    ج.

 صورت پذیرفته باشد.قرارداد   ۱مندرج در ماده  ی هاینشانبه  ل یمی ارسال ا
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 نسخه: 

 تعداد پیوست: 

 داوری  - 8ماده  

یق  رو اضافات آن، همگی از ط هامتممها و الحاقات و منضمات و الف. کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن یا پیوست

 . گرددیم  وفصلحلاالجرا رجوع به داوری و به نحو قطعی الزم

قراردا  نامهموافقتب.   و در صورت  د داوری،  اصلی  قرارداد  از  اصلیی مستقل  قرارداد  انحالل  و  انفساخ  بطالن،  ابطال،  و    معتبر  زین  فسخ، 

وی و اختالفات خود را برای  ااند که تحت هر شرایطی تمامی دعمی توافق نمودهطی آن به نحو ملز  قراردادهای  االجرا است و طرفالزم

ها را نیز از طریق  اصلی و دعاوی ناشی از آن  رارداد ق هرچند مرتبه که حادث شود، حتی در صورت فسخ، ابطال، بطالن، انفساخ و انحالل  

 .نمایند وفصلحلداوری 

بار قابل  در بند فوق، بروز اختالفات مختلف است و بدیهی است یک موضوع اختالف تنها یک   « مرتبه  هرچند »: منظور از عبارت  8  تبصره

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

م  داران تهران تقدی انجمن نگارخانه  رهیمدئتی هقرارداد توافق نمودند که در صورت بروز اختالف، درخواست داوری خود را به    یهاطرفپ.  

نمایند.   و تشکیل دیوان داوری  تقاضای نصب داور  از    رهیمد ئتی هو  تن  با حضور دو  تا  ارجاع  انجمن  به کمیته داوری  را  انجمن موضوع 

داران یا خبرگان عضو کمیته داوری و یک نفر عضو حقوقدان، دیوان داوری را تشکیل و مطابق با مقررات باب داوری در قانون آیین  نگارخانه

 . دادرسی مدنی به موضوع اختالف رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند

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

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

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

 . وجه التزام مزبور نیز رأی دهد

 . گردندیمبق رأی داوری محکوم  طبه عهده شخصی یا اشخاصی است که    تیدرنها داوری ابتدا توسط خواهان داوری و    یهانهیهزج. پرداخت  

 ..................................................................................... . ................................................................................................................................... توضیحات:سایر 

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

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

قرارداد و شهود حاضر    یهاطرفتنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء    یسینوهیحاشو    ی سینوپشت،  یخوردگقلم  بدون،  یاصفحه  نسخه ......

 . رسیده و مبادله گردید قرارداد یهاطرفضمات قرارداد نیز به امضاء ها، ملحقات و منرسیده و پیوست
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