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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Β – ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ 
 
§ 78m. Περιοδικζσ και άλλεσ εκθζςεισ 
 
(a) Εκθζςεισ από τον εκδότη του χρεόγραφου - περιεχόμενα 
 
Κάκε εκδότθσ ενόσ χρεόγραφου εγγεγραμμζνου ςφμφωνα με το τμιμα 78l αυτοφ του τίτλου πρζπει να υποβάλλει 
ςτθν Επιτροπι, ςφμφωμα με τουσ κανόνεσ και τισ ρυκμίςεισ που προδιαγράφει θ Επιτροπι ωσ απαραίτθτεσ και 
αρμόδιεσ για τθ ςωςτι προςταςία των επενδυτϊν και για να εγγυθκεί δίκαιεσ ςυναλλαγζσ του χρεόγραφου-- 
 
(1) όποιεσ πλθροφορίεσ και ζγγραφα (και αντίγραφα αυτϊν) που απαιτεί θ Επιτροπι για να διατθρεί τρζχοντα τα 
ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ι να κατατίκενται με μια αίτθςθ ι διλωςθ 
εγγραφισ ςφμφωνα με το τμιμα 78l αυτοφ του τίτλου, εκτόσ που θ Επιτροπι μπορεί να μθν απαιτεί τθν 
κατάκεςθ ενόσ ςυμβολαίου που εκτελζςτθκε πλιρωσ πριν από τθν 1θ Ιουλίου 1962. 
 
(2) όποιεσ ετιςιεσ εκκζςεισ (και αντίγραφα αυτϊν), επικυρωμζνεσ από ανεξάρτθτουσ δθμόςιουσ λογιςτζσ αν 
απαιτείται από τουσ κανόνεσ και τισ ρυκμίςεισ τθσ Επιτροπισ, και όποιεσ τριμθνιαίεσ εκκζςεισ (και αντίγραφα 
αυτϊν) που κα ορίηει θ Επιτροπι. 
 
Κάκε εκδότθσ ενόσ χρεόγραφου εγγεγραμμζνου ςτο εκνικό χρθματθςτιριο πρζπει επίςθσ να υποβάλλει 
αντίγραφο του πρωτότυπου αυτϊν των πλθροφοριϊν, εγγράφων και εκκζςεων ςτο χρθματθςτιριο. 
 

(b) Μορφή τησ ζκθεςησ/ βιβλία, αρχεία και εςωτετερική λογιςτική/ οδηγίεσ 
 
* * * 
 
(2) Κάκε εκδότθσ που ζχει μια κατθγορία χρεόγραφων εγγεγραμμζνων ςφμφωνα με το τμιμα 78l αυτοφ του 
τίτλου και κάκε εκδότθσ που πρζπει να υποβάλλει εκκζςεισ ςφμφωνα με το τμιμα 78o(d) αυτοφ του τίτλου 
πρζπει να-- 
 
(Α) δθμιουργεί και τθρεί βιβλία, εκκζςεισ και λογαριαςμοφσ που αντικατοπτρίηουν με εφλογθ λεπτομζρεια, 
ακριβϊσ και δικαίωσ τισ ςυναλλαγζσ και τθ διάκεςθ των ενεργθτικϊν του εκδότθ, και 
 
(Β) επινοεί και διατθρεί ζνα ςφςτθμα εςωτερικϊν λογιςτικϊν ελζγχων που να παρζχουν εφλογεσ διαβεβαιϊςεισ 
ότι-- 
 
(i) οι ςυναλλαγζσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ γενικι ι ςυγκεκριμζνθ εξουςιοδότθςθ τθσ διεφκυνςθσ, 



 
(ii) οι ςυναλλαγζσ καταγράφονται ωσ απαραίτθτο (Ι) για να επιτρζπουν τθν προετοιμαςία οικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ ι όποια άλλα κριτιρια εφαρμόηονται  για τισ 
καταςτάςεισ, και (ΙΙ) για να τθροφν τθν υπευκυνότθτα για τα ενεργθτικά, 
 
(iii) θ πρόςβαςθ ςτα ενεργθτικά επιτρζπεται μόνο ςφμφωνα με τθ γενικι ι ςυγκεκριμζνθ εξουςιοδότθςθ τθσ 
διεφκυνςθσ, και 
 
(iv) θ καταγραφόμενθ ευκφνθ για τα ενεργθτικά ςυγκρίνεται με τα υπάρχοντα ενεργθτικά ςε εφλογα διαςτιματα 
και λαμβάνονται κατάλλθλεσ ενζργειεσ για οποιεςδιποτε διαφορζσ. 
 
(3) (Α) Σχετικά με κζματα που αφοροφν τθν εκνικι αςφάλεια των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, κανζνα κακικον ι 

υποχρζωςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο (2) αυτοφ του υποτμιματοσ δε κα επιβάλλεται ςε άτομο που 
ενεργεί ςε ςυνεργαςία με τον αρχθγό ενόσ Ομοςπονδιακοφ οργανιςμοφ ι υπθρεςίασ που ζχει ευκφνθ για 
αυτά τα κζματα, αν αυτι θ ςυνεργαςία με τον αρχθγό αυτοφ του οργανιςμοφ ι τθσ υπθρεςίασ ζγινε με 
ςυγκεκριμζνθ, γραπτι οδθγία του αρχθγοφ αυτοφ του οργανιςμοφ ι τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με προεδρικι 
εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ τζτοιων οδθγιϊν.  Κάκε οδθγία που εκδίδεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
αυτι κα εκκζτει τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα και περιςτάςεισ ςχετικά με τα οποία επικαλοφνται οι διατάξεισ 
αυτισ τθσ παραγράφου.  Κάκε τζτοια οδθγία κα λιγει ζνα χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, εκτόσ αν 
ανανεωκεί γραπτά. 

 (Β) Κάκε αρχθγόσ Ομοςπονδιακοφ οργανιςμοφ ι υπθρεςίασ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν που εκδίδει μια 
τζτοια οδθγία ςφμφωνα με τθν παράγραφο αυτι, κα διατθρεί πλιρεσ αρχείο όλων των οδθγιϊν και, τθν 1θ 
Οκτωβρίου κάκε ζτουσ, κα μεταδίδει μια περίλθψθ αυτϊν των οδθγιϊν που ιταν ςε ιςχφ οποιοδιποτε 
διάςτθμα κατά τον περαςμζνο χρόνο ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι Πλθροφοριϊν τθσ Βουλισ των 
Αντιπροςϊπων και ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι Πλθροφοριϊν τθσ Γερουςίασ. 

 
(4) Δε κα επιβάλλεται καμμία ποινικι ευκφνθ για μθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου (2) αυτοφ 

του υποτμιματοσ εκτόσ όπωσ προβλζπεται από τθν παράγραφο (5) υτοφ του υποτμιματοσ. 
 
(5) Κανζνα πρόςωπο δεν επιτρζπεται εν γνϊςει του να παρακάμπτει ι να μθν εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα 
εςωτερικϊν λογιςτικϊν ελζγχων ι εν γνϊςει του να πλαςτογραφεί ζνα βιβλίο, αρχείο ι λογαριαςμό που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο (2). 
 
(6) Όταν ζνασ εκδότθσ που ζχει μια κατθγορία χρεόγραφων εγγεγραμμζνων ςφμφωνα με το τμιμα 78l αυτοφ του 
τίτλου ι ζνασ εκδότθσ που πρζπει να υποβάλλει εκκζςεισ ςφμφωνα με το τμιμα 78o(d) αυτοφ του τίτλου κατζχει 
50 τοισ εκατό ι λιγότερο τθσ εκλογικισ δφναμθσ ςε μια εγχϊρια ι ξζνθ εταιρεία, οι διατάξεισ τθσ παραγράφου (2) 
απαιτοφν μόνο ο εκδότθσ να επιχειριςει με καλι πίςτθ να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του, όςο είναι λογικό 
κάτω από τισ περιςτάςεισ του εκδότθ, για να αναγκάςει αυτι τθν εγχϊρια ι ξζνθ εταιρεία να επινοιςει και 
διατθριςει ζνα ςφςτθμα εςωτερικϊν λογιςτικϊν ελζγχων ςφμφωνα με τθν παράγραφο (2).  Οι περιςτάςεισ αυτζσ 
περιλαμβάνουν το ςχετικό βακμό τθσ ιδοκτθςίασ του εκδότθ ςτθν εγχϊρια ι ξζνθ εταιρεία, και τουσ νόμουσ και 
τισ πρακτικζσ που διζπουν τισ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ ςτθ χϊρα όπου βρίςκεται θ εταιρεία.  Ζνασ εκδότθσ που 
επιδεικνφει προςπάκειεσ με καλι πίςτθ να εξαςκιςει τζτοια επιρροι κα κεωρείται αδιαμφιςβιτθτα ότι ζχει 
ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου (2). 
 
(7) Για το ςκοπό τθσ παραγράφου (2) αυτοφ του υποτμιματοσ, οι όροι «εφλογεσ διαβεβαιϊςεισ» και «εφλογθ 
λεπτομζρεια» ςθμαίνουν τζτοιο επίπεδο λεπτομζρειασ και βακμό διαβεβαιϊςεων που κα ικανοποιοφςε 
ςυνετοφσ λειτουργοφσ ςτθ διεξαγωγι των δικϊν τουσ υποκζςεων. 
 
* * *  
 
 
 



§ 78dd-1 [Σμήμα 30Α του Νόμου περί Χρεογράφων και Χρηματιςτηρίου του 1934]. 
 
Απαγορευμζνεσ πρακτικζσ εξωτερικοφ εμπορίου από εκδότεσ 
 
(a) Απαγόρευςη 
 
Είναι παράνομο για κάκε εκδότθ που ζχει μια κατθγορία χρεογράφων εγγεγραμμζνων ςφμφωνα με το τμιμα 78l 
αυτοφ του τίτλου ι που πρζπει να υποβάλλει εκκζςεισ ςφμφωνα με το τμιμα 78o(d) αυτοφ του τίτλου, ι για κάκε 
λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο ι αντιπρόςωπο του εκδότθ ι κάκε μζτοχο που ενεργεί εκ μζρουσ του εκδότθ, να 
χρθςιμοποιεί τα ταχυδρομεία ι οποιοδιποτε μζςο ι όργανο διαπολιτειακοφ εμπορίου για τθ δόλια προϊκθςθ 
προςφοράσ, πλθρωμισ, υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι εξουςιοδότθςθσ για πλθρωμι χρθμάτων ι προςφοράσ, 
δϊρου, υπόςχεςθσ για χοριγθςθ ι εξουςιοδότθςθσ για χοριγθςθ οτιδιποτε αξίασ ςε-- 
 
(1) ζνα ξζνο λειτουργό με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά του, (ii) να παρακινιςει 
τον ξζνο λειτουργό να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του 
λειτουργοφ, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο 
όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου. 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, 
 
(2) ζνα ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του κόμματοσ ι ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, 
(ii) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του 
νόμιμου κακικοντοσ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ 
ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του 
οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, ι 
 
(3) οποιοδιποτε άτομο, γνωρίηοντασ ότι όλο ι μζροσ του χρθματικοφ ποςοφ ι του αντικειμζνου αξίασ κα 
προςφερκεί, χορθγθκεί ι υποςχεκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ςε ξζνο λειτουργό, ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του, ι  
ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι 
υποψθφίου  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, (ii) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, κομματικό λειτουργό ι 
υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του ξζνου λειτουργοφ, 
κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, πολιτικό λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι 
του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ 
τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου, 
 



οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο. 
 

(b) Εξαίρεςη για τυπικζσ κυβερνητικζσ πράξεισ 
 
Τα υποτμιματα (a) και (g) αυτοφ του τμιματοσ δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ ι επίςπευςθσ 
πλθρωμισ ςε ξζνο λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό λειτουργό που ζχει ςκοπό  τθν επίςπευςθ ι τθν 
εξαςφάλιςθ εκτζλεςθσ τυπικισ κυβερνθτικισ πράξθσ από ζνα ξζνο λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό 
λειτουργό. 
 

(c) Καταφατική υπεράςπιςη 
 
Αποτελεί καταφατικι υπεράςπιςθ  για πράξεισ ςφμφωνα με τα υποτμιματα (a) και (g) αυτοφ του τμιματοσ, ότι-- 
 
(1) θ πλθρωμι, δϊρο,  προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν νόμιμθ ςφμφωνα με τουσ 
γραπτοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ του ξζνου λειτουργοφ, πολιτικοφ κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ 
ι υποψθφίου, ι 
 
(2) θ πλθρωμι, δϊρο,  προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν εφλογα και καλόπιςτα ζξοδα, όπωσ 
ζξοδα ταξιδιοφ και διαμονισ που πραγματοποιικθκαν από ι εκ μζρουσ ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ 
λειτουργοφ ι υποψθφίου και ςχετίηονταν άμεςα με-- 
 
(Α) τθν προϊκθςθ, επίδειξθ ι επεξιγθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, ι 
 
(Β) τθν εκτζλεςθ ι εκπλιρωςθ ενόσ ςυμβολαίου με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι αντιπρόςωπό τθσ. 
 

(d) ίύέ
 
Μζςα ςε ζνα χρόνο από τισ 23 Αυγοφςτου 1988, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ αφοφ ςυμβουλευτεί τθν Επιτροπι, τον 
Υπουργό Εμπορίου, τον Εμπορικό Αντιπρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, τον Υπουργό Εξωτερικϊν και τον 
Υπουργό Οικονομικϊν, και αφοφ αποκτιςει τισ απόψεισ όλων των ενδιαφερομζνων προςϊπων με διαδικαςίεσ 
δθμόςιασ ανακοίνωςθσ και ςχολιαςμοφ, κα κακορίςει ςε τί βακμό θ ςυμμόρφωςθ με αυτό το τμιμα κα 
ενιςχυκεί και θ επιχειρθματικι κοινωνία κα βοθκθκεί από περαιτζρω διευκρίνθςθ των προθγοφμενων όρων 
αυτοφ του τμιματοσ, και μπορεί με βάςθ αυτι τθν απόφαςθ και ωσ απαραίτθτο και αρμόηον να εκδόςει-- 
 
(1) οδθγίεσ που περιγράφουν ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςυμπεριφοράσ για κοινοφσ τφπουσ ρυκμίςεων και 
επιχειρθςιακϊν ςυμβολαίων εξαγωγϊν, που για το ςκοπό επιβολισ τθσ τρζχουςασ πολιτικισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ, ο Ειςαγγελζασ ορίηει ότι ςυμμορφϊνονται με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ, και 
 
(2) γενικζσ προφυλακτικζσ διαδικαςίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιοφν οι εκδότεσ εκελοντικά για να 
ςυμμορφϊνονται με τθν τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ 
προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ. 
 
Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κα εκδίδει τισ οδθγίεσ και διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ πρόταςθ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του υποκεφαλαίου ΙΙ του κεφαλαίου 5 του τίτλου 5, και οι οδθγίεσ και διδικαςίεσ αυτζσ 
κα υπόκεινται ςτουσ όρουσ του κεφαλαίου 7 του τίτλου εκείνου. 
 
 
 
 
 
 



(e) ή Γενικοφ Ειςαγγελζα 
 
(1) Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ αφοφ ςυμβουλευτεί τουσ κατάλλθλουσ οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν, και αφοφ αποκτιςει τισ απόψεισ όλων των ενδιαφερομζνων προςϊπων με διαδικαςίεσ δθμόςιασ 
ανακοίνωςθσ και ςχολιαςμοφ, κα κακιερϊςει μια διαδικαςία για να παρζχει απαντιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα 
ερωτιματα από εκδότεσ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ με τθν τρζχουςα πολιτικι του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ 
πρζπει να εκδόςει γνωμοδότθςθ ςε απάντθςθ τζτοιου αιτιματοσ μζςα ςε 30 μζρεσ από τθ λιψθ του αιτιματοσ.  
Η γνωμοδότθςθ κα δθλϊνει αν κάποια ςυγκεκριμζνθ πικανι ςυμπεριφορά παραβιάηει ι όχι τισ προθγοφμενεσ 
διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ όςον αφορά τθν τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. 
Μποροφν να υποβλθκοφν ςτο Γενικό Ειςαγγελζα πρόςκετα αιτιματα για γνωμοδότθςθ ςχετικά με άλλθ 
ςυγκεκριμζνθ πικανι ςυμπεριφορά που είναι ζξω από το πλαίςιο τθσ ςυμπεριφοράσ που ορίςτθκε ςε 
προθγοφμενα ερωτιματα.  Για οποιαδιποτε προςφυγι αςκθκεί ςφμφωνα με τισ αρμόηουςεσ διατάξεισ αυτοφ του 
τμιματοσ, κα υπάρχει μια ανατρζψιμθ υπόκεςθ ότι θ ςυμπεριφορά που ορίηεται ςτο αίτθμα ενόσ εκδότθ και για 
τθν οποία ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ζχει γνωμοδοτιςει ότι αυτι θ ςυμπεριφορά ςυμμορφϊνεται με τθν τρζχουςα 
πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, ςυμμορφϊνεται με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του 
τμιματοσ.  Αυτι θ υπόκεςθ μπορεί να αντικρουςτεί με τθν υπεροχι των αποδεικτικϊν ςτοιχείων.  Όταν εξετάηει 
τθν υπόκεςθ ςε ςχζςθ με τθν παράγραφο αυτι, το δικαςτιριο κα ςτακμίςει όλουσ τουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ, 
ςυμπεριλαμβάνοντασ, χωρίσ να περιορίηονται, το αν οι πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν ςτο Γενικό Ειςαγγελζα 
ιταν ακριβείσ και πλιρεισ, και αν είναι μζςα ςτα πλαίςια ςυμπεριφοράσ που κακορίηονταν ςε οποιοδιποτε 
αίτθμα που ζλαβε ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κα κακορίςει τθν απαιτοφμενθ διαδικαςία για 
τθν παράγραφο αυτι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του υποκεφαλαίου II του κεφαλαίου 5 του τίτλου 5, και θ 
διαδικαςία αυτι κα υπόκειται ςτουσ όρουσ του κεφαλαίου 7 του τίτλου εκείνου. 
 
(2) Οποιοδιποτε ζγγραφο ι άλλο υλικό που παρζχεται ςτο, λαμβάνεται από ι προετοιμάηεται ςτο Υπουργείο 
Δικαιοςφνθσ ι οποιοδιποτε οργανιςμό ι υπθρεςία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ςε ςχζςθ με αίτθμα από ζναν 
εκδότθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παράγραφο (1), κα εξαιρείται από δθμοςιοποίθςθ 
ςφμφωνα με το τμιμα 552 του Τίτλου 5 και δε κα διατίκεται ςτο κοινό εκτόσ αν ςυναινεί ο εκδότθσ, ανεξάρτθτα 
αν ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ απαντιςει ςτο αίτθμα ι ο εκδότθσ αποςφρει το αίτθμα πριν λάβει απάντθςθ. 
 
(3) Οποιοςδιποτε εκδότθσ ζχει κάνει αίτθμα ςτο Γενικό Ειςαγγελζα ςφμφωνα με τθν παράγραφο (1) μπορεί να 
αποςφρει το αίτθμα πριν εκδόςει ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ γνωμοδότθςθ ςε απάντθςθ ςτο αίτθμα.  Οποιοδιποτε 
αίτθμα αποςυρκεί ζτςι, δε κα ζχει πλζον ιςχφ ι ουςία. 
 
(4) Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, κα παρζχει ζγκαιρθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν τρζχουςα 
πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ ςε 
ενδεχόμενουσ εξαγωγείσ και μικρζσ επιχειριςεισ που δε μποροφν να αποκτιςουν εξειδθκευμζνεσ ςυμβουλζσ για 
ηθτιματα ςχετικά με αυτζσ τισ διατάξεισ.  Αυτι θ κακοδιγθςθ κα περιορίηεται ςε απαντιςεισ ςε αιτιματα 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο (1) ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ ςυγκεκριμζνθσ πικανισ ςυμπεριφοράσ με τθν 
τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του 
τμιματοσ, και γενικζσ επεξθγιςεισ των υποχρεϊςεων ςυμμόρφωςθσ και ενδεχόμενων ευκυνϊν ςφμφωνα με τισ 
προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ. 
 

(f) Οριςμοί 
 
Για το ςκοπό αυτοφ του τμιματοσ: 
 
(1) (Α) Ο όροσ «ξζνοσ λειτουργόσ» ςθμαίνει ζναν αξιωματοφχο ι υπάλλθλο μιασ ξζνθσ κυβζρνθςθσ ι 

οποιουδιποτε οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου αυτισ, ι ενόσ δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ, ι 
οποιουδιποτε προςϊπου ενεργεί με επίςθμθ ιδιότθτα για ι εκ μζρουσ μιασ τζτοιασ κυβζρνθςθσ ι 
οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου, ι για ι εκ μζρουσ ενόσ τζτοιου δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ. 

 (Β) Για το ςκοπό τθσ υποπαραγράφου (Α), ο όροσ «δθμόςιοσ διεκνισ οργανιςμόσ» ςθμαίνει-- 



(i) ζναν οργανιςμό που ορίηεται με Εκτελεςτικι Εντολι ςφμφωνα με το τμιμα 1 του Νόμου περί 
Αςυλίασ Διεκνϊν Οργανιςμϊν (22 Κϊδικασ ΗΠΑ § 288), ι 

(ii) οποιονδιποτε άλλο διεκνι οργανιςμό που ορίηεται από τον Πρόεδρο με Εκτελεςτικι Εντολι για το 
ςκοπό αυτοφ του τμιματοσ, με ιςχφ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ εντολισ ςτο 
Ομοςπονδιακό Μθτρϊο. 

 
(2) (Α) Η κατάςταςθ του νοφ ενόσ ατόμου είναι «εν γνϊςει» ςε ςχζςθ με ςυμπεριφορά, περίςταςθ ι 

αποτζλεςμα αν-- 
(i) το άτομο γνωρίηει ότι προβαίνει ςε μια ςυμπεριφορά, ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα 

αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικά ςίγουρο να ςυμβεί, ι 
(ii) το άτομο ζχει τθν πεποίκθςθ ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικά 

ςίγουρο να ςυμβεί. 
 
(Β) Όταν απαιτείται για ζνα αδίκθμα γνϊςθ τθσ φπαρξθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περίςταςθσ, θ γνϊςθ αυτι 
αποδεικνφεται αν το άτομο γνωρίηει με μεγάλθ πικανότθτα τθν φπαρξθ τζτοιασ περίςταςθσ, εκτόσ αν το άτομο 
πραγματικά πιςτεφει ότι θ περίςταςθ δεν υπάρχει. 
 
(3)  (Α) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» ςθμαίνει μόνο μία πράξθ που εκτελείται ςυνικωσ και κοινϊσ από 

τον ξζνο λειτουργό-- 
 
(i) όταν αποκτά άδεια ι άλλα επίςθμα ζγγραφα που κακιςτοφν ζνα άτομο ικανό να κάνει επιχειρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ ςε μια ξζνθ χϊρα, 
 
(ii) όταν ετοιμάηει κυβερνθτικά ζγγραφα, όπωσ βίηεσ και εντολζσ εργαςίασ, 
 
(iii) όταν παρζχει αςτυνομικι προςταςία, παραλαβι και παράδοςθ ταχυδρομείου, ι όταν ςχεδιάηει επικεωριςεισ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυμβολαίου ι επικεωριςεισ ςχετικά με τθ διαμετακόμιςθ εμπορευμάτων ςε όλθ τθ 
χϊρα, 
 

(iv) όταν παρζχει τθλεφωνικι υπθρεςία, τροφοδότθςθ λεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ, φόρτωμα και ξεφόρτωμα 
φορτίου, ι τθν προςταςία φκαρτϊν προϊόντων ι αγακϊν από αλλοίωςθ, ι 
 
(v) παρόμοιεσ πράξεισ. 
 
(B) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» δεν περιλαμβάνει καμμιά απόφαςθ από ξζνο λειτουργό ςχετικά με το 
αν ι υπό ποιοφσ όρουσ κα ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι κα ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, ι 
οποιαδιποτε δράςθ ανζλαβε ζνασ ξζνοσ λειτουργόσ που ζχει ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ αποφάςεων για να 
ενκαρρφνει μια απόφαςθ να ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι να ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. 
 
 
 

(g) Εναλλακτική δικαιοδοςία 
 
(1)  Είναι επίςθσ παράνομο για ζναν εκδότθ που είναι οργανωμζνοσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν, ι μιάσ Πολιτείασ, επικράτειασ, κτιςθσ, ι κοινοπολιτείασ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ι μιάσ πολιτικισ 
υποδιαίρεςθσ αυτϊν, και που ζχει μια κατθγορία χρεογράφων εγγεγραμμζνων ςφμφωνα με το τμιμα 12 αυτοφ 
του τίτλου ι που πρζπει να υποβάλλει εκκζςεισ ςφμφωνα με το τμιμα 15(d) αυτοφ του τίτλου, ι για κάκε 
πρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν που είναι λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλθλοσ ι αντιπρόςωποσ του εκδότθ ι 
κάκε μζτοχο που ενεργεί εκ μζρουσ του εκδότθ, να διενεργεί δόλια οποιαδιποτε πράξθ ζξω από τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ για τθν προϊκθςθ προςφοράσ, πλθρωμισ, υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι εξουςιοδότθςθσ για πλθρωμι 
χρθμάτων ι προςφοράσ, δϊρου, υπόςχεςθσ για χοριγθςθ ι εξουςιοδότθςθσ για χοριγθςθ οτιδιποτε αξίασ ςε 
οποιαδιποτε από τα άτομα ι τισ ενότθτεσ που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ (1), (2) και (3) αυτοφ του 



υποτμιματοσ (a) αυτοφ του τμιματοσ για τουσ ςκοποφσ που περιγράφονται εκεί, ανεξάρτθτα αν ο λειτουργόσ, 
διευκυντισ, υπάλλθλοσ ι αντιπρόςωποσ του εκδότθ ι ο μζτοχοσ χρθςιμοποιεί τα ταχυδρομεία ι οποιοδιποτε 

μζςο ι όργανο διαπολιτειακοφ εμπορίου για τθν προϊκθςθ αυτισ τθσ προςφοράσ, πλθρωμισ, ώυπόςχεςθσ 
για πλθρωμι, ι εξουςιοδότθςθσ. 
 
(2) Ο όροσ «πρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν» όπωσ χρθςιμοποιείται ς’ αυτό το υποτμιμα ςθμαίνει ζναν 
υπικοο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν (όπωσ ορίηεται ςτο τμιμα 101 του Νόμου περί Μετανάςτευςθσ και 

Υπθκοότθτασ (8 Κϊδικασ ΗΠΑ, § 1101)), ι οποιαδιποτε εταιρεία, ςυνεταιριςμό, ςφνδεςμο, ανϊνυμθ ί, 
επιχειρθςιακό τραςτ, οργανιςμό χωρίσ νομικι οντότθτα, ι ατομικι επιχείρθςθ, οργανωμζνων ςφμφωνα με τουσ 
νόμουσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ι μιάσ Πολιτείασ, επικράτειασ, κτιςθσ, ι κοινοπολιτείασ των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν ι μιάσ πολιτικισ υποδιαίρεςθσ αυτϊν. 
 

§ 78dd-2. Απαγορευμζνεσ πρακτικζσ εξωτερικοφ εμπορίου από εγχϊριουσ εμπορικοφσ 
οίκουσ 
 
(a) Απαγόρευςη 
 
Είναι παράνομο για κάκε εγχϊριο εμπορικό οίκο, εκτόσ από ζναν εκδότθ που υπόκειται ςτο τμιμα 78dd-1 αυτοφ 
του τίτλου, ι για κάκε λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο ι αντιπρόςωπο αυτοφ του εγχϊριου εμπορικοφ οίκου ι 
κάκε μζτοχο που ενεργεί εκ μζρουσ αυτοφ του εγχϊριου εμπορικοφ οίκου, να χρθςιμοποιεί τα ταχυδρομεία ι 
οποιοδιποτε μζςο ι όργανο διαπολιτειακοφ εμπορίου για τθ δόλια προϊκθςθ προςφοράσ, πλθρωμισ, 
υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι εξουςιοδότθςθσ για πλθρωμι χρθμάτων ι προςφοράσ, δϊρου, υπόςχεςθσ για 
χοριγθςθ ι εξουςιοδότθςθσ για χοριγθςθ οτιδιποτε αξίασ ςε--
 
(1) ζνα ξζνο λειτουργό με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά του, (ii) να παρακινιςει 
τον ξζνο λειτουργό να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του 
λειτουργοφ, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο 
όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει αυτόν τον εγχϊριο εμπορικό οίκο ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ι τθν αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, 
 
(2) ζνα ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του κόμματοσ ι ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, 
(ii) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του 
νόμιμου κακικοντοσ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ 
ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του 
οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει αυτόν τον εγχϊριο εμπορικό οίκο ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ι τθν αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, ι 
 
(3) οποιοδιποτε άτομο, γνωρίηοντασ ότι όλο ι μζροσ του χρθματικοφ ποςοφ ι του αντικειμζνου αξίασ κα 
προςφερκεί, χορθγθκεί ι υποςχεκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ςε ξζνο λειτουργό, ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του, ι 
ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 



 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι 
υποψθφίου  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, (ii) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, κομματικό λειτουργό ι 
υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του ξζνου λειτουργοφ, 
κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, πολιτικό λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι 
του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ 
τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει αυτόν τον εγχϊριο εμπορικό οίκο ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ι τθν αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο. 
 

(b) Εξαίρεςη για τυπικζσ κυβερνητικζσ πράξεισ 
 
Τα υποτμιματα (a) και (i) αυτοφ του τμιματοσ δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ ι επίςπευςθσ 
πλθρωμισ ςε ξζνο λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό λειτουργό που ζχει ςκοπό τθν επίςπευςθ ι τθν 
εξαςφάλιςθ εκτζλεςθσ ςυνικουσ κυβερνθτικισ πράξθσ από ζνα ξζνο λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό 
λειτουργό. 
 

(c) Καταφατική υπεράςπιςη 
 
Αποτελεί καταφατικι υπεράςπιςθ για πράξεισ ςφμφωνα με τα υποτμιματα (a) και (i) αυτοφ του τμιματοσ, ότι-- 
 
(1) θ πλθρωμι, δϊρο, προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν νόμιμθ ςφμφωνα με τουσ γραπτοφσ 

νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ του ξζνου λειτουργοφ, πολιτικοφ κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι 

υποψθφίου, ι 

(2) θ πλθρωμι, δϊρο,  προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν εφλογα και καλόπιςτα ζξοδα, όπωσ 
ζξοδα ταξιδιοφ και διαμονισ που πραγματοποιικθκαν από ι εκ μζρουσ ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ 
λειτουργοφ ι υποψθφίου και ςχετίηονταν άμεςα με-- 
 
(Α) τθν προϊκθςθ, επίδειξθ ι επεξιγθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, ι 
 
(Β) τθν εκτζλεςθ ι εκπλιρωςθ ενόσ ςυμβολαίου με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι αντιπρόςωπό τθσ. 
 
 
 

(d) Λήψη αςφαλιςτικϊν μζτρων 
 
(1) Όταν ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ πιςτεφει ότι κάποιοσ εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ που υπόκειται ςτο τμιμα αυτό, ι 
ζνασ λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλθλοσ, αντιπρόςωποσ ι μζτοχοσ αυτοφ του εμπορικοφ οίκου, διαπράττει ι 
πρόκειται να διαπράξει μια πράξθ ι πρακτικι που αποτελεί παράβαςθ του υποτμιματοσ (a) ι (i) αυτοφ του 
τμιματοσ, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ μπορεί κατά τθν κρίςθ του να αςκιςει πολιτικι αγωγι  ςε αρμόδιο 
περιφερειακό διακςτιριο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν για να διατάξει τθν παφςθ τθσ πράξθσ, και μετά από ςωςτι 
παρουςίαςθ, μπορεί να εκδόςει μόνιμο απαγορευτικό ζνταλμα ι προςωρινό περιοριςτικό ζνταλμα χωρίσ 
εγγφθςθ. 
 
(2) Για τθν άςκθςθ όποιασ ζρευνασ ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κεωρεί απαραίτθτθ και αρμόηουςα για τθν εφαρμογι 
αυτοφ του τμιματοσ, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ι ο εκπρόςωπόσ του είναι εξουςιοδοτθμζνοι να παίρνουν όρκουσ και 
δθλϊςεισ, να καλοφν μάρτυρεσ, να παίρνουν αποδεικτικά ςτοιχεία και να απαιτοφν τθν παράδοςθ όποιων 
βιβλίων, χαρτιϊν ι άλλων εγγράφων που ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κεωρεί ςθμαντικά ι ουςιϊδθ για αυτι τθν 



ζρευνα.  Η παρουςία μαρτφρων ί θ παράδοςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων μπορεί να απαιτείται από οποιοδιποτε 
μζροσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, ι από οποιαδιποτε επικράτεια, κτιςθ ι κοινοπολιτεία των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν ςε οποιοδιποτε οριηόμενο τόπο ακρόαςθσ. 
 
(3) Σε περίπτωςθ απείκειασ ι άρνθςθσ υπακοισ ςε ζνταλμα από οποιοδιποτε άτομο, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ 
μπορεί να ηθτιςει τθ βοικεια οποιουδιποτε δικαςτθρίου των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ζχει δικαιοδοςία για τζτοια 
ζρευνα ι διαδικαςία, ι όπου κατοικεί ι κάνει επιχειρθςιακζσ ςυναλλαγζσ το άτομο, για να απαιτιςει τθν 
παρουςία μαρτφρων και τθ παράδοςθ βιβλίων, χαρτιϊν ι άλλων εγγράφων.  Το δικαςτιριο μπορεί να εκδόςει 
εντολι απαιτϊντασ το άτομο να εμφανιςτεί μπροςτά ςτο Γενικό Ειςαγγελζα ι τον εκπρόςωπό του, να παραδόςει 
αρχεία, αν απαιτείται, ι να δόςει μαρτυρία ςχετικά με το κζμα υπό ζρευνα.  Η μθ ςυμμόρφωςθ με τθν εντολι 
του δικαςτθρίου μπορεί να τιμωρθκεί από το δικαςτιριο ωσ περιφρόνθςθ αυτοφ. 
 
Ολόκλθρθ θ διαδικαςία ςε τζτοια περίπτωςθ μπορεί να εξαςκθκεί ςτθ δικαςτικι περιφζρεια όπου το άτομο 
κατοικεί ι μπορεί να βρεκεί.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ μπορεί να εκδόςει κανόνεσ ςχετικά με τισ αςτικζσ ζρευνεσ ωσ 
απαραίτθτο ι αρμόηον για τθν εφαρμογι των όρων αυτοφ του υποτμιματοσ. 
 

(e) Οδηγίεσ του Γενικοφ Ειςαγγελζα 
 
Μζςα ςε ζξι μινεσ από τισ 23 Αυγοφςτου 1988, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ αφοφ ςυμβουλευτεί τθν Επιτροπι 
Χρεογράφων και Χρθματθςτθρίου, τον Υπουργό Εμπορίου, τον Εμπορικό Αντιπρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, 
τον Υπουργό Εξωτερικϊν και τον Υπουργό Οικονομικϊν, και αφοφ αποκτιςει τισ απόψεισ όλων των 
ενδιαφερομζνων προςϊπων με διαδικαςίεσ δθμόςιασ ανακοίνωςθσ και ςχολιαςμοφ, κα κακορίςει ςε τί βακμό θ 
ςυμμόρφωςθ με αυτό το τμιμα κα ενιςχυκεί και θ επιχειρθματικι κοινωνία κα βοθκθκεί από περαιτζρω 
διευκρίνθςθ των προθγοφμενων όρων αυτοφ του τμιματοσ, και μπορεί με βάςθ αυτι τθν απόφαςθ και ωσ 
απαραίτθτο και αρμόηον να εκδόςει-- 
 
(1) οδθγίεσ που περιγράφουν ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςυμπεριφοράσ για κοινοφσ τφπουσ επιχειρθςιακϊν 
ςυμβάςεων εξαγωγϊν και επιχειρθςιακϊν ςυμβολαίων, που για το ςκοπό επιβολισ τθσ τρζχουςασ πολιτικισ του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ορίηει ότι ςυμμορφϊνονται με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ 
αυτοφ του τμιματοσ, και 
 
(2) γενικζσ προφυλακτικζσ διαδικαςίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιοφν εγχϊριοι εμπορικοί οίκοι εκελοντικά για 
να ςυμμορφϊνονται με τθν τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ 
προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ. 
 
Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κα εκδίδει τισ οδθγίεσ και διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ πρόταςθ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του υποκεφαλαίου ΙΙ του κεφαλαίου 5 του τίτλου 5, και οι οδθγίεσ και ί 
αυτζσ κα υπόκεινται ςτουσ όρουσ του κεφαλαίου 7 του τίτλου εκείνου. 
 

(f) Γνωμοδοτήςεισ του Γενικοφ Ειςαγγελζα 
 
(1) Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ αφοφ ςυμβουλευτεί τουσ κατάλλθλουσ οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν, και αφοφ αποκτιςει τισ απόψεισ όλων των ενδιαφερομζνων προςϊπων με διαδικαςίεσ δθμόςιασ 
ανακοίνωςθσ και ςχολιαςμοφ, κα κακιερϊςει μια διαδικαςία για να παρζχει απαντιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα 
ερωτιματα από εκδότεσ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ με τθν τρζχουςα πολιτικι του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ 
πρζπει να εκδόςει γνωμοδότθςθ ςε απάντθςθ τζτοιου αιτιματοσ μζςα ςε 30 μζρεσ από τθ λιψθ του 
ερωτιματοσ.  Η γνωμοδότθςθ κα δθλϊνει αν κάποια ςυγκεκριμζνθ πικανι ςυμπεριφορά παραβιάηει ι όχι τισ 
προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ όςον αφορά τθν τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ. Μποροφν να υποβλθκοφν ςτο Γενικό Ειςαγγελζα πρόςκετα αιτιματα για γνωμοδότθςθ ςχετικά με 
άλλθ ςυγκεκριμζνθ πικανι ςυμπεριφορά που είναι ζξω από το πλαίςιο τθσ ςυμπεριφοράσ που ορίςτθκε ςε 

προθγοφμενα ερωτιματα.  Για οποιαδιποτε προςφυγι ύαςκθκεί ςφμφωνα με τισ αρμόηουςεσ διατάξεισ 



αυτοφ του τμιματοσ, κα υπάρχει μια ανατρζψιμθ υπόκεςθ ότι θ ςυμπεριφορά που ορίηεται ςτο αίτθμα ενόσ 
εκδότθ και για τθν οποία ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ζχει γνωμοδοτιςει ότι αυτι θ ςυμπεριφορά ςυμμορφϊνεται με 
τθν τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, ςυμμορφϊνεται με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ 
αυτοφ του τμιματοσ.  Αυτι θ υπόκεςθ μπορεί να αντικρουςτεί με τθν υπεροχι των αποδεικτικϊν ςτοιχείων.  
Όταν εξετάηει τθν υπόκεςθ ςε ςχζςθ με τθν παράγραφο αυτι, το δικαςτιριο κα ςτακμίςει όλουσ τουσ ςχετικοφσ 
παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ, χωρίσ να περιορίηονται, το αν οι πλθροφορίεσ που υποβλικθκαν ςτο Γενικό 
Ειςαγγελζα ιταν ακριβείσ και πλιρεισ, και αν είναι μζςα ςτα πλαίςια ςυμπεριφοράσ που κακορίηονταν ςε 
οποιοδιποτε αίτθμα που ζλαβε ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κα κακορίςει τθν απαιτοφμενθ 
διαδικαςία για τθν παράγραφο αυτι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του υποκεφαλαίου ΙΙ του κεφαλαίου 5 του τίτλου 5, 
και θ διαδικαςία αυτι κα υπόκειται ςτουσ όρουσ του κεφαλαίου 7 του τίτλου εκείνου. 
 
(2) Οποιοδιποτε ζγγραφο ι άλλο υλικό που παρζχεται ςτο, λαμβάνεται από ι προετοιμάηεται ςτο Υπουργείο 
Δικαιοςφνθσ ι οποιοδιποτε οργανιςμό ι υπθρεςία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ςε ςχζςθ με αίτθμα από ζναν 
εκδότθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παράγραφο (1), κα εξαιρείται από δθμοςιοποίθςθ 
ςφμφωνα με το τμιμα 552 του Τίτλου 5 και δε κα διατίκεται ςτο κοινό εκτόσ αν ςυναινεί ο εκδότθσ, ανεξάρτθτα 
αν ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ απαντιςει ςτο αίτθμα ι ο εκδότθσ αποςφρει το αίτθμα πριν λάβει απάντθςθ. 
 
(3) Οποιοςδιποτε εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ ζχει κάνει αίτθμα ςτο Γενικό Ειςαγγελζα ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο (1) μπορεί να αποςφρει το αίτθμα πριν εκδόςει ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ γνωμοδότθςθ ςε απάντθςθ 
ςτο αίτθμα.  Οποιοδιποτε αίτθμα αποςυρκεί ζτςι, δε κα ζχει πλζον ιςχφ ι ουςία. 
 
(4) Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, κα παρζχει ζγκαιρθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν τρζχουςα 
πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ ςε 
ενδεχόμενουσ εξαγωγείσ και μικρζσ επιχειριςεισ που δε μποροφν να αποκτιςουν εξειδθκευμζνεσ ςυμβουλζσ για 
ηθτιματα ςχετικά με αυτζσ τισ διατάξεισ.  Αυτι θ κακοδιγθςθ κα περιορίηεται ςε απαντιςεισ ςε αιτιματα 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο (1) όςον αφορά τθ ςυμμόρφωςθ ςυγκεκριμζνθσ πικανισ ςυμπεριφοράσ με τθν 
τρζχουςα πολιτικι επιβολισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ όςον αφορά τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του 
τμιματοσ, και γενικζσ επεξθγιςεισ των υποχρεϊςεων ςυμμόρφωςθσ και ενδεχόμενων ευκυνϊν ςφμφωνα με τισ 
προθγοφμενεσ διατάξεισ αυτοφ του τμιματοσ. 
 
 
 

(g) Ποινζσ 
 
(1) (Α) Οποιοςδιποτε εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ που δεν είναι φυςικό πρόςωπο και παραβαίνει το υποτμιμα (a) 

ι (i) αυτοφ του υποτμιματοσ κα τιμωρείται με ποινι όχι μεγαλφτερθ από 2.000.000 δολάρια. 
 

(Β) Οποιοςδιποτε εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ που δεν είναι φυςικό πρόςωπο και παραβαίνει το υποτμιμα (a) 
ι (i) αυτοφ κα υπόκειται ςε αςτικι ποινι όχι μελφτερθ από 10.000 δολάρια που επιβάλλεται από το Γενικό 
Ειςαγγελζα. 
 

(2) (Α) Οποιο φυςικό πρόςωπο που είναι λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλθλοσ ι αντιπρόςωποσ ενόσ εγχϊριου 
εμπορικοφ οίκου, ι μζτοχοσ που ενεργεί εκ μζρουσ τζτοιου εγχϊριου εμπορικοφ οίκου που παραβαίνει 
ςκόπιμα το υποτμιμα (a) ι (i) αυτοφ του τμιματοσ κα τιμωρείται με ποινι όχι μεγαλφτερθ από 100.000 
δολάρια ι 5 χρόνια φυλακι, ι αμφότερα. 

 
(Β) Οποιο φυςικό πρόςωπο που είναι λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλθλοσ ι αντιπρόςωποσ ενόσ εγχϊριου 
εμπορικοφ οίκου, ι μζτοχοσ που ενεργεί εκ μζρουσ τζτοιου  εγχϊριου εμπορικοφ οίκου που παραβαίνει 
ςκόπιμα το υποτμιμα (a) ι (i) αυτοφ του τμιματοσ κα υπόκειται ςε αςτικι ποινι όχι μεγαλφτερθ από 10.000 
δολάρια που επιβάλλεται από το Γενικό Ειςαγγελζα. 
 



(3) Όταν επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν παράγραφο (2) ςε όποιο λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο, 
αντιπρόςωπο ι μζτοχο ενόσ εγχϊριου εμπορικοφ οίκου, το πρόςτιμο δε μπορεί να πλθρϊνεται άμεςα ι 

ζμμεςα από τον ώεμπορικό οίκο. 
 

(h) Οριςμοί 
 
Για το ςκοπό αυτοφ του τμιματοσ: 
 
(1) Ο όροσ «εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ» ςθμαίνει-- 
 

(Α) κάκε άτομο που είναι υπικοοσ, όι κάτοικοσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, και 
 

(Β) οποιαδιποτε εταιρεία, ςυνεταιριςμόσ, ςφνδεςμοσ, ανϊνυμθ ί, επιχειρθςιακό τραςτ, οργανιςμόσ χωρίσ 
νομικι οντότθτα, ι ατομικι επιχείρθςθ που ζχει τθν κφρια ζδρα τθσ επιχείρθςισ του ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ ι 
που είναι οργανωμζνθ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ι μιάσ επικράτειασ, κτιςθσ, ι 
κοινοπολιτείασ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν. 
 
(2) (Α) Ο όροσ «ξζνοσ λειτουργόσ» ςθμαίνει ζναν αξιωματοφχο ι υπάλλθλο μιασ ξζνθσ κυβζρνθςθσ ι 

οποιουδιποτε οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου αυτισ, ι ενόσ δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ, ι 
οποιουδιποτε προςϊπου ενεργεί με επίςθμθ ιδιότθτα για ι εκ μζρουσ μιασ τζτοιασ κυβζρνθςθσ ι 
οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου, ι για ι εκ μζρουσ ενόσ τζτοιου δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ. 

 
(Β) Για το ςκοπό τθσ υποπαραγράφου (Α), ο όροσ «δθμόςιοσ διεκνισ οργανιςμόσ» ςθμαίνει-- 

 
(i) ζναν οργανιςμό που ορίηεται με Εκτελεςτικι Εντολι ςφμφωνα με το τμιμα 1 του Νόμου περί Αςυλίασ Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν (22 Κϊδικασ ΗΠΑ § 288), ι 
 
(ii) οποιονδιποτε άλλο διεκνι οργανιςμό που ορίηεται από τον Πρόεδρο με Εκτελεςτικι Εντολι για το ςκοπό 
αυτοφ του τμιματοσ, με ιςχφ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ εντολισ ςτο Ομοςπονδιακό Μθτρϊο. 
 
(3) (Α) Η κατάςταςθ του νοφ ενόσ ατόμου είναι «εν γνϊςει» ςε ςχζςθ με ςυμπεριφορά, περίςταςθ ι 

αποτζλεςμα αν-- 
 
(i) το άτομο γνωρίηει ότι προβαίνει ςε μια ςυμπεριφορά, ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα αποτζλεςμα είναι 
ουςιαςτικά ςίγουρο να ςυμβεί, ι 
 
(ii) το άτομο ζχει τθν πεποίκθςθ ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικά ςίγουρο να 
ςυμβεί. 
 
(Β) Όταν απαιτείται για ζνα αδίκθμα γνϊςθ τθσ φπαρξθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περίςταςθσ, θ γνϊςθ αυτι 
αποδεικνφεται αν το άτομο γνωρίηει με μεγάλθ πικανότθτα τθν φπαρξθ τζτοιασ περίςταςθσ, εκτόσ αν το άτομο 
πραγματικά πιςτεφει ότι θ περίςταςθ δεν υπάρχει. 
 
(4)  (Α) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» ςθμαίνει μόνο μία πράξθ που εκτελείται ςυνικωσ και κοινϊσ από 

τον ξζνο λειτουργό-- 
 
(i) όταν αποκτά άδεια ι άλλα επίςθμα ζγγραφα που κακιςτοφν ζνα άτομο ικανό να κάνει επιχειρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ ςε μια ξζνθ χϊρα, 
 
(ii) όταν ετοιμάηει κυβερνθτικά ζγγραφα, όπωσ βίηεσ και εντολζσ εργαςίασ, 
 



(iii) όταν παρζχει αςτυνομικι προςταςία, παραλαβι και παράδοςθ ταχυδρομικϊν επιςτολϊν, ι όταν ςχεδιάηει 
επικεωριςεισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυμβολαίου ι επικεωριςεισ ςχετικά με τθ διαμετακόμιςθ 
εμπορευμάτων ςε όλθ τθ χϊρα, 
 

(iv) όταν παρζχει τθλεφωνικι υπθρεςία, τροφοδότθςθ λεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ, φόρωμα και ξεφόρτωμα 
φορτίου, ι τθν προςταςία φκαρτϊν προϊόντων ι αγακϊν από αλλοίωςθ, ι 
 
(v) παρόμοιεσ πράξεισ. 
 
(B) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» δεν περιλαμβάνει καμμιά απόφαςθ από ξζνο λειτουργό ςχετικά με το 
αν ι υπό ποιοφσ όρουσ κα ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι κα ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, ι 

οποιαδιποτε δράςθ ανζλαβε ζνασ ξζνοσ λειτουργόσ που ζχει ςχζςθ με τισ ί αποφάςεων για να 
ενκαρρφνει μια απόφαςθ να ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι να ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. 
 
(5) Ο όροσ «διαπολιτειακό εμπόριο» ςθμαίνει εμπόριο, ανταλλαγι, μεταφορά ι επικοινωνία μεταξφ πολλαπλϊν 
Πολιτειϊν, ι μεταξφ μιασ ξζνθσ χϊρασ και μιασ Πολιτείασ, ι μεταξφ μιασ Πολιτείασ και ενόσ τόπου ι πλοίου εκτόσ 
τθσ Πολιτείασ, και ο όροσ περιλαμβάνει τθ διαπολιτεαικι χριςθ-- 
 
(Α) τθλζφωνου ι άλλου διαπολιτειακοφ μζςου επικοινωνίασ, ι 
 
(Β) οποιοδιποτε άλλο διαπολιτειακό όργανο. 
 

(i) Εναλλακτική δικαιοδοςία 
 
(1)  Είναι επίςθσ παράνομο για ζναν πρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν να διενεργεί δόλια οποιαδιποτε πράξθ 

ζξω από τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ για τθν προϊκθςθ προςφοράσ, πλθρωμισ, υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι 
εξουςιοδότθςθσ για πλθρωμι χρθμάτων ι προςφορά, δϊρο, υπόςχεςθ για χοριγθςθ ι εξουςιοδότθςθ για 
χοριγθςθ οτιδιποτε αξίασ ςε οποιαδιποτε από τα άτομα ι τισ ενότθτεσ που περιγράφονται ςτισ 
παραγράφουσ (1), (2) και (3) αυτοφ του υποτμιματοσ (α) αυτοφ του τμιματοσ για τουσ ςκοποφσ που 
περιγράφονται εκεί, ανεξάρτθτα αν το πρόςωπο χρθςιμοποιεί τα ταχυδρομεία ι οποιοδιποτε μζςο ι όργανο 
διαπολιτειακοφ εμπορίου για τθν προϊκθςθ αυτισ τθσ προςφοράσ, πλθρωμισ, υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι 
εξουςιοδότθςθσ. 

(2) Ο όροσ «πρόςωπο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν» όπωσ χρθςιμοποιείται ς’ αυτό το υποτμιμα ςθμαίνει ζναν 

υπικοο των Ηνωμζνω Πολιτειϊν (όπωσ ορίηεται ςτο τμιμα 101 του Νόμου περί Μετανάςτευςθσ και 
Υπθκοότθτασ (8 Κϊδικασ ΗΠΑ, § 1101)), ι οποιαδιποτε εταιρεία, ςυνεταιριςμόσ, ςφνδεςμοσ, ανϊνυμθ 
εταρεία, επιχειρθςιακό τραςτ, οργανιςμόσ χωρίσ νομικι οντότθτα, ι ατομικι επιχείρθςθ οργανωμζνων 
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ι μιάσ Πολιτείασ, επικράτειασ, κτιςθσ, ι κοινοπολιτείασ 
των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ι μιάσ πολιτικισ υποδιαίρεςθσ αυτϊν. 

 
 
 

§ 78dd-3. Απαγορευμζνεσ πρακτικζσ εξωτερικοφ εμπορίου από άλλουσ εκτόσ από εκδότεσ ή 
εγχϊριουσ εμπορικοφσ οίκουσ 
 
(a) Απαγόρευςη 
 
Είναι παράνομο για κάκε άτομο εκτόσ από ζναν εκδότθ που υπόκειται ςτο τμιμα 30Α του Νόμου περί 
Χρεογράφων και Χρθματθςτθρίου του 1934 ι ζνα εγχϊριο εμπορικό οίκο όπωσ περιγράφεται ςτο τμιμα 104 
αυτοφ το Νόμου, ι για κάκε λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο ι αντιπρόςωπο του εκδότθ ι κάκε μζτοχο που 

ενεργεί εκ μζρουσ του εκδότθ, ώίάέίνα χρθςιμοποιεί τα 
ταχυδρομεία ι οποιοδιποτε μζςο ι όργανο διαπολιτειακοφ εμπορίου για τθ δόλια προϊκθςθ προςφοράσ, 



πλθρωμισ, υπόςχεςθσ για πλθρωμι, ι εξουςιοδότθςθσ για πλθρωμι χρθμάτων ι προςφορά, δϊρο, υπόςχεςθ 
για χοριγθςθ ι εξουςιοδότθςθ για χοριγθςθ οτιδιποτε αξίασ ςε-- 
 
(1) ζνα ξζνο λειτουργό με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά του, (ii) να παρακινιςει 
τον ξζνο λειτουργό να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του 
λειτουργοφ, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο 
όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, 
 
(2) ζνα ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του κόμματοσ ι ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου  ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, 
(ii) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του 
νόμιμου κακικοντοσ του κόμματοσ, λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει το κόμμα, λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ 
ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι του 
οργάνου. 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν  ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο, ι 
 
(3) οποιοδιποτε άτομο, γνωρίηοντασ ότι όλο ι μζροσ του χρθματικοφ ποςοφ ι του αντικειμζνου αξίασ κα 
προςφερκεί, χορθγθκεί ι υποςχεκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ςε ξζνο λειτουργό, ξζνο πολιτικό κόμμα ι λειτουργό του, ι  
ξζνο πολιτικό υποψιφιο με ςκοπό-- 
 
(Α) (i) να επθρεάςει μια πράξθ ι απόφαςθ του ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι 
υποψθφίου ςτθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ, (ii) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, κομματικό λειτουργό ι 
υποψιφιο να κάνει ι να παραλείψει κάποια πράξθ ςε παράβαςθ του νόμιμου κακικοντοσ του ξζνου λειτουργοφ, 
κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι υποψθφίου, ι (iii) να εξαςφαλίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα, ι 
 
(Β) να παρακινιςει τον ξζνο λειτουργό, κόμμα, πολιτικό λειτουργό ι υποψιφιο να χρθςιμοποιιςει τθν επιρροι 
του με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι κάποιο όργανο αυτισ για να επιδράςει ι να επθρεάςει κάποια πράξθ ι απόφαςθ 
τθσ κυβζρνθςθσ ι του οργάνου, 
 
οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τον εκδότθ ςτθν ανάλθψθ ι τθ διατιρθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν 
αποςτολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ προσ ζνα άτομο. 
 

(b) Εξαίρεςη για τυπικζσ κυβερνητικζσ πράξεισ 
 
Το υπότμθμα (a) αυτοφ του τμιματοσ δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ ι επίςπευςθσ πλθρωμισ ςε ξζνο 
λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό λειτουργό που ζχει ςκοπό  τθν επίςπευςθ ι τθν εξαςφάλιςθ εκτζλεςθσ 
ςυνικουσ κυβερνθτικισ πράξθσ από ζνα ξζνο λειτουργό, πολιτικό κόμμα ι κομματικό λειτουργό. 
 
 
 



(c) Καταφατική υπεράςπιςη 
 
Αποτελεί καταφατικι υπεράςπιςθ  για πράξεισ ςφμφωνα με τα υποτμιματα (a) αυτοφ του τμιματοσ, ότι-- 
 
(1) θ πλθρωμι, δϊρο, προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν νόμιμθ ςφμφωνα με τουσ γραπτοφσ 

νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ του ξζνου λειτουργοφ, πολιτικοφ κόμματοσ, κομματικοφ λειτουργοφ ι 

υποψθφίου, ι 

(2) θ πλθρωμι, δϊρο, προςφορά ι υπόςχεςθ οτιδιποτε αξίασ που ζγινε ιταν εφλογα και καλόπιςτα ζξοδα, όπωσ 
ζξοδα ταξιδιοφ και διαμονισ που πραγματοποιικθκαν από ι εκ μζρουσ ξζνου λειτουργοφ, κόμματοσ, κομματικοφ 
λειτουργοφ ι υποψθφίου και ςχετίηονταν άμεςα με-- 
 
(Α) τθν προϊκθςθ, επίδειξθ ι επεξιγθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, ι 
 
(Β) τθν εκτζλεςθ ι εκπλιρωςθ ενόσ ςυμβολαίου με μια ξζνθ κυβζρνθςθ ι αντιπρόςωπό τθσ. 
 

(d) Λήψη αςφαλιςτικϊν μζτρων 
 
(1) Όταν ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ πιςτεφει ότι κάποιοσ εγχϊριοσ εμπορικόσ οίκοσ που υπόκειται ςτο τμιμα αυτό, ι 
ζνασ λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλθλοσ, αντιπρόςωποσ ι μζτοχοσ αυτοφ του εμπορικοφ οίκου, διαπράττει ι 
πρόκειται να διαπράξει μια πράξθ ι πρακτικι που αποτελεί παράβαςθ του υποτμιματοσ (a) αυτοφ του τμιματοσ, 
ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ μπορεί κατά τθν κρίςθ του να αςκιςει πολιτικι αγωγι  ςε αρμόδιο περιφερειακό 

ή των Ηνωμζνων Πολιτειϊν για να διατάξει τθν παφςθ τθσ πράξθσ, και μετά από ςωςτι παρουςίαςθ, 
μπορεί να εκδόςει μόνιμο απαγορευτικό ζνταλμα ι προςωρινό περιοριςτικό ζνταλμα χωρίσ εγγφθςθ. 
 
(2) Για τθν άςκθςθ όποιασ ζρευνασ ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κεωρεί απαραίτθτθ και αρμόηουςα για τθν εφαρμογι 
αυτοφ του τμιματοσ, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ι ο εκπρόςωπόσ του είναι εξουςιοδοτθμζνοι να παίρνουν όρκουσ και 
δθλϊςεισ, να καλοφν μάρτυρεσ, να παίρνουν αποδεικτικά ςτοιχεία και να απαιτοφν τθν παράδοςθ όποιων 
βιβλίων, χαρτιϊν ι άλλων εγγράφων που ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ κεωρεί ςθμαντικά ι ουςιϊδθ για αυτι τθν 
ζρευνα.  Η παρουςία μαρτφρων ι θ παράδοςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων μπορεί να απαιτείται από οποιοδιποτε 
μζροσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, ι από οποιαδιποτε επικράτεια, κτιςθ ι κοινοπολιτεία των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν ςε οποιοδιποτε οριηόμενο τόπο ακρόαςθσ. 
 
(3) Σε περίπτωςθ απείκειασ ι άρνθςθσ υπακοισ ςε ζνταλμα από οποιοδιποτε άτομο, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ 
μπορεί να ηθτιςει τθ βοικεια οποιουδιποτε δικαςτθρίου των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ζχει δικαιοδοςία για τζτοια 
ζρευνα ι διαδικαςία, ι όπου κατοικεί ι κάνει επιχειρθςιακζσ ςυναλλαγζσ το άτομο, για να απαιτιςει τθν 
παρουςία μαρτφρων και τθ παράδοςθ βιβλίων, χαρτιϊν ι άλλων εγγράφων.  Το δικαςτιριο μπορεί να εκδόςει 
εντολι απαιτϊντασ το άτομο να εμφανιςτεί μπροςτά ςτο Γενικό Ειςαγγελζα ι τον εκπρόςωπό του, να παραδόςει 

αρχεία, αν απαιτείται, ι να ώμαρτυρία ςχετικά με το κζμα υπό ζρευνα.  Η μθ ςυμμόρφωςθ με τθν εντολι 
του δικαςτθρίου μπορεί να τιμωρθκεί από το δικαςτιριο ωσ περιφρόνθςθ αυτοφ. 
 
(4) Ολόκλθρθ θ διαδικαςία ςε τζτοια περίπτωςθ μπορεί να εξαςκθκεί ςτθ δικαςτικι περιφζρεια όπου το άτομο 
κατοικεί ι μπορεί να βρεκεί.  Ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ μπορεί να εκδόςει κανόνεσ ςχετικά με τισ αςτικζσ ζρευνεσ ωσ 
απαραίτθτο ι αρμόηον για τθν εφαρμογι των όρων αυτοφ του υποτμιματοσ. 
 

(e) Ποινζσ 
 
(1) (Α) Οποιοδιποτε δικαςτικό πρόςωπο παραβαίνει το υποτμιμα (a) αυτοφ του τμιματοσ κα τιμωρείται με 

ποινι όχι μεγαλφτερθ από 2.000.000 δολάρια. 
 

(Β) Οποιοδιποτε δικαςτικό πρόςωπο παραβαίνει το υποτμιμα (a) αυτοφ του τμιματοσ κα υπόκειται ςε 
αςτικι ποινι όχι μελφτερθ από 10.000 δολάρια που επιβάλλεται από το Γενικό Ειςαγγελζα. 



 
(2) (Α) Οποιο φυςικό πρόςωπο παραβαίνει ςκόπιμα το υποτμιμα (a) αυτοφ του τμιματοσ κα τιμωρείται με 

ποινι όχι μεγαλφτερθ από 100.000 δολάρια ι 5 χρόνια φυλακι, ι αμφότερα. 
 

(Β) Οποιο φυςικό πρόςωπο παραβαίνει ςκόπιμα το υποτμιμα (a) αυτοφ του τμιματοσ κα υπόκειται ςε 
αςτικι ποινι όχι μεγαλφτερθ από 10.000 δολάρια που επιβάλλεται από το Γενικό Ειςαγγελζα. 

 
(3) Όταν επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν παράγραφο (2) ςε όποιο λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο, 

αντιπρόςωπο ι μζτοχο του προςϊπου, το πρόςτιμο δε μπορεί να πλθρϊνεται άμεςα ι ζμμεςα από το 
πρόςωπο. 

 
 
 

(f) Οριςμοί 
 
Για το ςκοπό αυτοφ του τμιματοσ: 
 
(1) Ο όροσ «πρόςωπο» όταν αναφζρεται ςε παραβάτθ, ςθμαίνει κάκε φυςικό πρόςωπο εκτόσ από υπικοο των 

Ηνωμζνων Πολιτειϊν (όπωσ ορίηεται  ςτον 8 Κϊδικα ΗΠΑ, § 1101) ι οποιαδιποτε εταιρεία, ςυνεταιριςμό, 

ςφνδεςμο, ανϊνυμθ ί, επιχειρθςιακό τραςτ, οργανιςμό χωρίσ νομικι οντότθτα, ι ατομικι επιχείρθςθ 
που είναι οργανωμζνθ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ μιάσ ξζνθσ χϊρασ ι μιασ πολιτικισ υποδιαίρεςισ τθσ. 

(2) (Α) Ο όροσ «ξζνοσ λειτουργόσ» ςθμαίνει ζναν αξιωματοφχο ι υπάλλθλο μιασ ξζνθσ κυβζρνθςθσ ι 
οποιουδιποτε οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου αυτισ, ι ενόσ δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ, ι 
οποιουδιποτε προςϊπου ενεργεί με επίςθμθ ιδιότθτα για ι εκ μζρουσ μιασ τζτοιασ κυβζρνθςθσ ι 
οργανιςμοφ, υπθρεςίασ ι οργάνου, ι για ι εκ μζρουσ ενόσ τζτοιου δθμόςιου διεκνοφσ οργανιςμοφ. 

  
Για το ςκοπό τθσ υποπαραγράφου (Α), ο όροσ «δθμόςιοσ διεκνισ οργανιςμόσ» ςθμαίνει-- 

 
(i)   ζναν οργανιςμό που ορίηεται με Εκτελεςτικι Εντολι ςφμφωνα με το τμιμα 1 του Νόμου περί Αςυλίασ 

Διεκνϊν Οργανιςμϊν (22 Κϊδικασ ΗΠΑ § 288), ι 
 
(ii)   οποιονδιποτε άλλο διεκνι οργανιςμό που ορίηεται από τον Πρόεδρο με Εκτελεςτικι Εντολι για το ςκοπό 

αυτοφ του τμιματοσ, με ιςχφ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ εντολισ ςτο Ομοςπονδιακό Μθτρϊο. 
 
(3) (Α) Η κατάςταςθ του νοφ ενόσ ατόμου είναι «εν γνϊςει» ςε ςχζςθ με ςυμπεριφορά, περίςταςθ ι 

αποτζλεςμα αν-- 

(i) το άτομο γνωρίηει ότι προβαίνει ςε μια ςυμπεριφορά, ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα 
αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικά ςίγουρο να ςυμβεί, ι 

 
(ii) το άτομο ζχει τθν πεποίκθςθ ότι υπάρχει μια περίςταςθ, ι ότι ζνα αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικά 

ςίγουρο να ςυμβεί. 
 

(Β) Όταν απαιτείται για ζνα αδίκθμα γνϊςθ τθσ φπαρξθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περίςταςθσ, θ γνϊςθ αυτι 
αποδεικνφεται αν το άτομο γνωρίηει με μεγάλθ πικανότθτα τθν φπαρξθ τζτοιασ περίςταςθσ, εκτόσ αν το άτομο 
πραγματικά πιςτεφει ότι θ περίςταςθ δεν υπάρχει. 
 
(4)  (Α) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» ςθμαίνει μόνο μία πράξθ που εκτελείται ςυνικωσ και κοινϊσ από 

τον ξζνο λειτουργό-- 
 

(i) όταν αποκτά άδεια ι άλλα επίςθμα ζγγραφα που κακιςτοφν ζνα άτομο ικανό να κάνει 
επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ ςε μια ξζνθ χϊρα, 

 



(ii) όταν ετοιμάηει κυβερνθτικά ζγγραφα, όπωσ βίηεσ και εντολζσ εργαςίασ, 
 

(iii) όταν παρζχει αςτυνομικι προςταςία, παραλαβι και παράδοςθ ταχυδρομικϊν επιςτολϊν, ι όταν 
ςχεδιάηει επικεωριςεισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυμβολαίου ι επικεωριςεισ ςχετικά με τθ 
διαμετακόμιςθ εμπορευμάτων ςε όλθ τθ χϊρα, 

 

(iv) όταν παρζχει τθλεφωνικι υπθρεςία, τροφοδότθςθ λεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ, φόρωμα και 
ξεφόρτωμα φορτίου, ι τθν προςταςία φκαρτϊν προϊόντων ι αγακϊν από αλλοίωςθ, ι 

 
(v) παρόμοιεσ πράξεισ. 

 
(B) Ο όροσ «ςυνικθσ κυβερνθτικι πράξθ» δεν περιλαμβάνει καμμιά απόφαςθ από ξζνο λειτουργό ςχετικά με το 
αν ι υπό ποιοφσ όρουσ κα ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι κα ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, ι 
οποιαδιποτε δράςθ ανζλαβε ζνασ ξζνοσ λειτουργόσ που ζχει ςχζςθ με τισ διαδικαςίσ αποφάςεων για να 
ενκαρρφνει μια απόφαςθ να ςυνάψει νζεσ ςυναλλαγζσ ι να ςυνεχίςει ςυναλλαγζσ με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. 
 
(5) Ο όροσ «διαπολιτειακό εμπόριο» ςθμαίνει εμπόριο, ανταλλαγι, μεταφορά ι επικοινωνία μεταξφ πολλαπλϊν 
Πολιτειϊν, ι μεταξφ μιασ ξζνθσ χϊρασ και μιασ Πολιτείασ, ι μεταξφ μιασ Πολιτείασ και ενόσ τόπου ι πλοίου εκτόσ 
τθσ Πολιτείασ, και ο όροσ περιλαμβάνει τθ διαπολιτεαικι χριςθ-- 
 
(Α) τθλζφωνου ι άλλου διαπολιτειακοφ μζςου επικοινωνίασ, ι 
 
(Β) οποιοδιποτε άλλο διαπολιτειακό όργανο. 
 

§ 78ff. Ποινζσ 
 

(a) κόπιμεσ παραβιάςεισ, ψευδείσ και παραπλανητικζσ δηλϊςεισ 
 
Οποιοδιποτε άτομο ςκόπιμα παραβιάηει οποιαδιποτε διάταξθ αυτοφ του κεφαλαίου (εκτόσ από το τμιμα 78dd-
1 αυτοφ του τίτλου), ι οποιοδιποτε κανόνα ι κανονιςμό αυτοφ, θ παραβίαςθ του οποίου είναι παράνομθ ι θ 
τιρθςθ του οποιου απαιτείται από τουσ όρουσ αυτοφ του κεφαλαίου, ι οποιοδιποτε άτομο ςκόπιμα και εν 
γνϊςει του κάνει ι προκαλεί μια διλωςθ ςε κάποια αίτθςθ, ζκκεςθ ι ζγγραφο που υποβάλλεται ςφμφωνα με 
αυτό το κεφάλαιο ι ςφμφωνα με κάποιο κανόνα ι κανονιςμό αυτοφ, ι οποιαδιποτε πράξθ περιζχεται ςε μια 
διλωςθ εγγραφισ ςφμφωνα με το υποτμιμα (d) του τμιματοσ 78o αυτοφ του τίτλου, ι από ζνα αυτολεγχόμενο 
οργανιςμό ςε ςχζςθ με μια αίτθςθ προςχϊρθςθσ ι ςυμμετοχισ ς’ αυτόν ι για να ςυνεταιριςτεί με ζνα μζλοσ 
αυτοφ, θ οποία διλωςθ είναι ψευδισ ι παραπλανθτικι όςον αφορά ουςιϊδθ γεγονότα , κα τιμωρείται κατόπιν 
καταδίκθσ με πρόςτιμο όχι μεγαλφτερο από 5.000.000 δολάρια, ι φυλάκιςθ όχι περιςςότερα από 20 χρόνια, ι 
αμφότερα, εκτόσ ότι αν το άτομο δεν είναι φυςικό πρόςωπο, μπορεί να επιβλθκεί πρόςτιμο μζχρι 25.000.000 
δολάρια.  Κανζνα άτομο, όμωσ, δε κα υπόκειται ςε φυλάκιςθ ςφμφωνα με αυτό το τμιμα για παραβίαςθ 
οποιουδιποτε κανόνα ι κανονιςμοφ αν αποδείξει ότι δεν είχε γνϊςθ αυτοφ του κανόνα ι κανονιςμοφ. 
 

(b) Παράλειψη υποβολήσ πληροφοριϊν, εγγράφων ή εκθζςεων 
 
Ζνασ εκδότθσ που παραλείπει να υποβάλλει πλθροφορίεσ, ζγγραφα ι εκκζςεισ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το 
υποτμιμα (d) του τμιματοσ 78o αυτοφ του τίτλου ι οποιουδιποτε κανόνα ι κανονιςμοφ αυτοφ κα πλθρϊνει ςτισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ το ποςό των 100 δολαρίων για κάκε μζρα που ςυνεχίηει θ παράλειψθ αυτι.  Αυτό το 
πρόςτιμο, που είναι αντί για ποινικι τιμωρία για παράλειψθ υποβολισ που μπορεί να προκφπτει από το 
υποτμιμα (a) αυτοφ του τμιματοσ, κα πλθρϊνεται ςτο Ταμείο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν και μπορεί να ανακτθκεί 
ςε πολιτικι αγωγι ςτο όνομα των Ηνωμζνων Πολιτειϊν. 
 
 



(c) Παραβιάςεισ από εκδότεσ, λειτουργοφσ, διευθυντζσ, μετόχουσ, υπαλλήλουσ ή 
εκπροςϊπουσ εκδοτϊν  
 
(1) (Α) Οποιοςδιποτε εκδότθσ παραβιάηει το υποτμιμα (a) ι (g) του τμιματοσ 30Α αυτοφ του τίτλου *15 

Κϊδικασ ΗΠΑ § 78dd-1+ κα τιμωρείται με πρόςτιμο όχι μεγαλφτερο από 2.000.000 δολάρια. 
 

(Β) Οποιοςδιποτε εκδότθσ παραβιάηει το υποτμιμα (a) ι (g) του τμιματοσ 30Α αυτοφ του τίτλου *15 
Κϊδικασ ΗΠΑ § 78dd-1+ κα υπόκειται ςε αςτικι ποινι όχι μεγαλφτερθ από 10.000 δολάρια που επιβάλλεται 
φςτερα από αγωγι τθσ Επιτροπισ. 

 
(2) (Α) Οποιοςδιποτε λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλιλοσ ι εκπροςϊποσ ενόσ εκδότθ, ι μζτοχοσ που ενεργεί εκ 

μζρουσ του εκδότθ παραβιάηει ςκόπιμα το υποτμιμα (a) ι (g) του τμιματοσ 30Α αυτοφ του τίτλου *15 
Κϊδικασ ΗΠΑ § 78dd-1+ κα τιμωρείται με ποινι όχι μεγαλφτερθ από 100.000 δολάρια ι 5 χρόνια φυλακι, ι 
αμφότερα. 

 
(Β) Οποιοςδιποτε λειτουργόσ, διευκυντισ, υπάλλιλοσ ι εκπροςϊποσ ενόσ εκδότθ, ι μζτοχοσ που ενεργεί εκ 
μζρουσ του εκδότθ, που παραβιάηει το υποτμιμα (a) ι (g) του τμιματοσ 30Α αυτοφ του τίτλου *15 Κϊδικασ 
ΗΠΑ § 78dd-1+ κα υπόκειται ςε αςτικι ποινι όχι μεγαλφτερθ από 10.000 δολάρια που επιβάλλεται φςτερα 
από αγωγι τθσ Επιτροπισ. 

 
(3) Όταν επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν παράγραφο (2) ςε όποιο λειτουργό, διευκυντι, υπάλλθλο, 

αντιπρόςωπο ι μζτοχο ενόσ εκδότθ, το πρόςτιμο δε μπορεί να πλθρϊνεται άμεςα ι ζμμεςα από τον εκδότθ. 


