
 

 

 
 
Υπόδειγμα  Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης του ΙCC 
 
Επιχειρηματίες και νομικοί-εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο- εργάστηκαν για να 
δημιουργήσουν ένα νέο Υπόδειγμα  Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης του ΙCC ( ICC Model 
International Sale Contract), ένα εύκολο στη χρήση πρότυπο για τις διασυνοριακές 
πωλήσεις. 
 
Το νέο υπόδειγμα σύμβασης, που αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής 
Εμπορικού Δικαίου και Πρακτικής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), καθορίζει 
σαφείς και συνοπτικούς τυποποιημένους συμβατικούς όρους για τις πιο βασικές διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες. Είναι διαθέσιμο για αγορά από το ICC Business Bookstore,click εδώ. 
 
" Το νέο Υπόδειγμα Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης του ICC είναι ακόμα πιο φιλικό και 
ευέλικτο προς τον χρήστη από ότι πριν»,  ανέφερε ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος, Πρόεδρος του 
ICC Ελλάς. "Το συνοδευτικό CD-ROM της έκδοσης, είναι ένα εύκολο, διαδραστικό εργαλείο 
για να δημιουργήσει κανείς προσαρμοσμένες συμβάσεις για επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών." 
 
Παρόλο που δημιουργήθηκε για την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων προς 
μεταπώληση, το υπόδειγμα σύμβασης μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως παράδειγμα και 
για άλλα είδη συναλλαγών. Ενσωματώνει τους τελευταίους εμπορικούς κανόνες Incoterms® 
2010 και ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του είναι η πρόβλεψη για οργάνωση της 
πληρωμής μέσω του Bank Payment Obligation (BPO), ένα νέο εργαλείο για τη διευθέτηση 
εμπορικών συμφωνιών, που αναπτύχθηκε από κοινού με την Τραπεζική Επιτροπή του ICC 
 και του SWIFT, του παγκόσμιου πάροχου ασφαλών μηνυμάτων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Ο στόχος είναι να συνδυάσει την ευελιξία με την ασφάλεια πληρωμής της 
εγγυητικής επιστολής (Letter of Credit). 
 
 
Το Υπόδειγμα Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης, παρέχει σαφείς κατευθύνσεις προς τους 
πωλητές και αγοραστές για κάθε βήμα της διαδικασίας. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν: 
γενικά χαρακτηριστικά της σύμβασης, το πεδίο εφαρμογής, τη λύση της σύμβασης και την 
επίλυση διαφορών. 
 
Η ενότητα με τίτλο «Ειδικοί όροι» διαθέτει υποδείγματα  για τα συμβαλλόμενα μέρη, για να 
τα χρησιμοποιήσουν άμεσα, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα  τμήματα του εντύπου, ενώ η 
ενότητα με τίτλο "Γενικοί Όροι" παρέχει μια πλατφόρμα των τυποποιημένων νομικών όρων, 
για να χρησιμοποιηθούν  ως σημείο αναφοράς κατά την κατάρτιση της σύμβασης ή της 
διαπραγμάτευσης. 



 
Οι αρχάριοι μπορούν  να βοηθηθούν από την οθόνη καθοδήγησης της ψηφιακής έκδοσης 
(CD-ROM), που προβάλει  προειδοποιητικά μηνύματα όταν επιλέγονται ασύμβατες ρήτρες, 
ή ζωτικής σημασίας πεδία που μένουν κενά. 
 
 
Το Υπόδειγμα Σύμβασης Διεθνούς Πώλησης του ΙCC συντάχθηκε έτσι, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι συναλλαγές που διέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή 
Πώληση Αγαθών (CISG), η οποία ισχύει για ένα όλο και μεγαλύτερο όγκο διεθνών 
πωλήσεων. Το κείμενο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα της δημοσίευσης. 
 
 
 
 
 


