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E jelentés az elévülés által a korrupciós bűncselek-
mé nyekre gyakorolt hatást vizsgálja az Európai Unió-
ban (EU). Alapját 27 tanulmány képezi, amelyek az 
elévülés hatását vizsgálták a különböző nemzeti jogi 
környezetekben, annak érdekében, hogy azo nosítani 
lehessen a gyenge pontokat, és a helyes gyakorlatokat.

A kutatások szerint a korrupcióval összefüggő bűn-
cselekmények büntetlenül maradása jelentős probléma 
egész Európában. Az azonosított kulcs problémák a 
korrupciós ügyek felderítésének elma radása, illetve a 
bűnüldöző szervek és a bíróságok humánerőforrás-
hiánya, valamint szakértelmének hiánya. A legtöbb 
európai országban a hossza dal  mas eljárások komoly 
akadályt jelentenek a kor rupció üldözése terén, időn-
ként összekapcso lódva a bürokrácia magas szintjével, 
valamint a bizo nyításra vonatkozó túlzottan szigorú 
elő írásokkal. Ebben az összefüggésben az elévülési 
idők gyakor ta túlságosan rövidek ahhoz, hogy lehetővé 
te gyék a bűncselekmények üldözését, különösen, 
amennyiben nincsenek megfelelő lehetőségek az 
elévülési idő meghosszabbítására, ha az szükséges.

Egyes európai országokban az elévülésre vonat kozó 
szabályok sajátosságai okoznak komoly problémákat: 
Görögországban, Olaszországban és Portugáliában az 
eljárást ténylegesen le lehet zárni akkor is, ha az el-
követőt első fokon bűnösnek találták. Emellett a görög 
szabályozás rendkívül kedvező kivételeket tartalmaz 
az elévülés kapcsán, amelyek szinte csak politikusokra 
vonatkoznak. Franciaországban a legtöbb korrupcióval 
összefüggő bűncselekmény elévülési ideje túlságosan 
rövid ahhoz, hogy azok hatékony üldözését lehetővé 
tegye, Spanyolországban pedig az elévülési idők 
bizonyos korrupciós bűncselekmények esetében 
túlzottan rövidek, bár más bűncselekmények esetében 
megfelelőnek tekinthetők.

A legtöbb európai jogrendszerben az elévülési szabá-
lyoknak vannak gyenge pontjai, illetve hézagai. A bün-
te tőügyekben folytatott nemzetközi együttműködést, 
vagy a mentelmi jogot, amelyek jelentős késedelmeket 
okozhatnak, gyakran nem tekintik kellő indoknak az 
elévülés meghosszabbítására. Még ha ez eddig nem 
is vezetett jelentős számú eljárás megszüntetéséhez, 
aggodalomra ad okot, különösen olyan összetett ese-
tekben, amelyeknek határokon átnyúló, nemzetközi 
együttműködést igénylő vetületei vannak.

A 27 EU tagállam közül csak 10 gyűjt adatokat az 
elévülés miatt megszüntetett eljárásokról. Bár a 
rendelkezésre álló statisztikák szerint a megszüntetett 
eljárások aránya a legtöbb esetben meglehetősen 
alacsony, van két jelentős kivétel. Olaszországban 2005 
óta tízből egy eljárást szüntettek meg a vádemelési 
szakban, míg Szlovákiában ez az arány négy százalék.

Több európai jogrendszerben léteznek helyes gya kor-
latok, az újabb reformok pedig az elévülési szabályok 
javulását eredményezték a korrupcióval összefüggő 
bűncselekmények üldözése tekintetében. Egyes 
esetekben az elévülési idők jelentősen hosszab-
bak lettek, illetve az elévülés nyugvásának és félbe-
sza kadásának okai bővültek. Ezzel szemben az 
Olaszországban bevezetett új reformokkal tovább 
rövidítették az elévülési időket.

A kutatás főbb ajánlásai szerint a nemzeti szakpolitikák 
formálóinak óvatosan felül kell vizsgálniuk országuk 
elévülési szabályozását, annak érdekében, hogy a 
korrupciós bűncselekmények üldözése terén fennálló 
joghézagokat betömjék. Mivel a különösen összetett 
korrupciós ügyek felderítése és üldözése gyakran 
bonyolult, a súlyos korrupciós bűncselekmények 
elévülési idejét 10 évben vagy ennél hosszabb tar-
tamban kell megállapítani. Az elévülés számításának 
tükröznie kell a korrupciós ügyek sajátosságait. Az 
elévülési szabályozásnak ki kell terjednie azokra az 
esetekre, amikor az eljárás késedelmét az okozza, hogy 
az eljárást felfüggesztik, mert egy érintett félre mentelmi 
jog vonatkozik, illetve azokra a késedelmekre, amelyeket 
a nemzetközi együttműködés okoz. Az elévülés alapján 
nem lehet lehetővé tenni, hogy az eljárást az első fokú 
ítélet után szüntessék meg. Ellenkező esetben fennáll 
a kockázata annak, hogy az állítólagos elkövetővel 
szemben hozott ítélet nem hajtható végre, mivel az ügy 
a fellebbezések során elévült. Az elévülés miatt lezárt 
büntetőügyekre vonatkozó adatokat össze kell gyűjteni, 
és azokat elérhetővé kell tenni, annak érdekében, hogy 
az elévülés által az igazságszolgáltatás működésére 
gyakorolt hatást értékelni lehessen. A megszüntetések 
konkrét okait szintén rögzíteni kell, annak érdekében, 
hogy azonosítani és kezelni lehessen a rendszer gyenge 
pontjait.

összefoglAló jelenTés
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Abszolút elévülési idő
Az abszolút elévülési idő az a 

maximális időtartam, ameddig az 

állítólagos elkövetővel szemben 

eljárást lehet indítani. Függetlenül 

a nyugvási, félbeszakadási és 

meghosszabbítási okoktól, az abszolút 

elévülési időt semmiképpen nem lehet 

meghosszabbítani.

Áll ítólagos elkövető
Olyan személy, akit megvádoltak 

bűncselekmény vagy egyéb jogsértés 

elkövetésével, de bűnösségét még nem 

bizonyították.

A tisztességes tárgyaláshoz 
való jog sérelme
Valaki tisztességes tárgyaláshoz való 

jogára gyakorolt hátrányos befolyás. 

Az igazságszolgáltatás 
akadá lyozása
Az igazságszolgáltatás akadályozása 

úgy határozható meg, mint fizikai 

erőszak, fenyegetés vagy megfélemlítés 

alkalmazása, vagy jogtalan előny 

ígérete, felajánlása vagy adása annak 

érdekében, hogy hamis tanúvallomást 

tegyenek, vagy, hogy befolyásolják 

a tanúvallomás megtételét vagy a 

bizonyíték szolgáltatását bűncselekmény 

elkövetésével kapcsolatos eljárás során.

befolyással üzérkedés
Jogtalan előnyre vonatkozóan egy sze-

mélynek tett közvetlen vagy közve tett 

ígéret, ajánlat, annak nyújtása, to vábbá 

annak kérés vagy elfogadása, abból 

a célból, hogy a személy vissza éljen 

tényleges vagy feltételezett befo lyásával, 

annak érde kében, hogy az eredeti 

felbujtó más személy cse lek ménye 

révén jogtalan előnyben részesüljön. A 

befolyással üzérke désnek rendszerint 

megkülönböztetik aktív formáját (befol-

yásért cserébe előny nyújtása), és 

passzív formáját (befolyásért cserébe 

előny kérése vagy elfogadása).

bizonyítási teher
A bizonyítási teher a polgári eljárás 

alperesét vagy a vádlottat terhelő azon 

kötelezettség, hogy bizonyítson vagy 

cáfoljon egy vitatott tényt. A bizonyítási 

teher meghatározhatja e kötelezettséget, 

vagy azt, hogy az melyik felet terheli. 

A bün tetőügyekben a bizonyítási 

teher a vádat terheli, amelynek 

bizonyítania kell, hogy a vádlott bűnös, 

mielőtt az esküdtszék elítéli. Egyes 

jogrendszerekben azonban a vádlott 

köteles bizonyítani bizonyos, a védelem 

alapjául szolgáló tények fennállását, 

mint például a beszámítási képesség 

hiányát. A polgári ügyekben rendesen 

a felperest terheli a bizonyítási teher, 

azonban előfordulhat, hogy a védelem 

alapjául szolgáló egyes körülményeket az 

alperesnek kell bizonyítania.

büntethetőséget kizáró ok
A jogi büntetés alóli mentesülés. 

büntetőeljárás
A büntetőeljárások során az állam lép 

fel egy magánszeméllyel, vagy egy jogi 

személlyel (pl. vállalkozás) szemben.

büntetőeljárás  
(vádemelés és bírósági 
szakasz)
Jogi eljárás megindítása és lefolytatása 

egy személy ellen. Amennyiben 

az elévülési idő vonatkozik a 

büntetőeljárásra, a büntetőeljárás az 

elévülési időn belül le kell folytatni, és 

azon belül ítéletet kell hozni.

bűntett
Súlyos bűncselekmény, például 

emberölés, erőszakos közösülés vagy 

betörés. A bűntett szigorúbb büntetéssel 

büntetendő, mint a vétség.

civi l  law
Közvetlenül a római jogból származó és 

abból levezetett joganyag. A civil law 

fő sajátossága, hogy a jogszabályok 

írásban vannak lefektetve. Azokat kodi-

fikálták, és a common law-val ellentétben 

nem bírói vélemények határozzák meg. 

common law
Írott, kodifikált jogszabályok helyett 

bírósági határo zatokból, az e hatá-

rozatokban rejlő dogmatikából, vala-

mint szokásokból és gyakorlatokból 

összetevődő joganyag. A common law 

alkotja az angliai jogrendszer alapját, 

valamint számos más, angol nyelvű 

országét is. A legtöbb volt brit gyarmat 

jogrendszere a common law-n alapul.

elévülési idő
Jogszabályban meghatározott maximá-

lis időtartam, amely alatt vádat lehet 

emelni vagy polgári jogi keresetet lehet 

benyújtani az állítólagos elkövetővel 

szemben. Az elévülési idő biztosítja a 

nyomozás és a bírósági eljárás tisztessé-

gességét és hatékonyságát. 

eljárás
A jogi eljárás egy cselekménye vagy 

szakasza

elkövető
Az a személy, akit bűncselekmény 

elkövetésében bűnösnek találtak.

elsőfokú eljárás
A jogi eljárás kezdete vagy első 

tárgyalása. Az elsőfokú eljárásra egy 

alacsonyabb szintű bíróságon kerül sor.

Fegyelmi el járás
A fegyelmi eljárásban szankciókat 

alkalmaznak a köz- vagy magánszféra 

egy alkalmazottjával szemben, szerző-

dések vagy egyéb, a munka vállaló 

egyedi helyzetéből vagy munka viszo-

nyából eredő jogi kötele zettségek 

alapján, szemben a büntető jog, illetve 

a közigazgatási jog által előírt általános 

kötelezettségekkel.

fogAlomTár
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Félbeszakadás
Az elévülési idő tekintetében 

félbeszakadás esetén az elévülési idő 

újrakezdődik, rendszerint ugyanolyan 

tartamban, mint az előző elévülési idő. 

A félbeszakadás okai jogrendszerenként 

eltérnek, azonban gyakran ezek 

közé tartoznak különböző eljárási 

cselekmények, mint az ügy megindulása, 

vagy benyújtása a bírósághoz. 

Fellebbezési el járás
A fellebbezési eljárás a jogi eljárások 

azon szakasza, amelynek során az 

eljárásban vesztes fél magasabb szintű 

bírósághoz fordult, amely jogosult az 

alacsonyabb szintű bíróság által az eljárás 

végén hozott határozatot felülvizsgálni és 

megváltoztatni, azon az alapon, hogy a 

határozat hibás jogalkalmazáson alapult. 

Felülvizsgálati jogkör
A felülvizsgálati jogkör a magasabb 

szintű bíróság jogköre arra, hogy az 

alacsonyabb szintű bíróság által az eljárás 

végén hozott határozatot felülvizsgálja és 

megváltoztassa, azon az alapon, hogy a 

határozat hibás jogalkalmazáson alapult. 

Az ügy fajtájától, illetve a határozattól 

füg gően a felülvizsgálat elsődlegesen 

egy új tárgyalásból áll, amelynek során a 

fel lebbviteli bíróság elfogadja az ala-

csonyabb szintű bíróság ténybeli megál-

lapításait, vagy felülvizsgálja az által 

hozott jogi döntéseket. 

Folyamatos bűncselekmény
Jogellenes tevékenység, amely 

hosszabb ideig fennáll, anélkül, hogy 

megszakadna, például emberkereskedő 

hálózat fenntartása.

Folytatólagos bűncselekmény
Folytatólagos bűncselekménynek 

nevezik, ha a vádlottat azzal vádolják, 

hogy szorosan kapcsolódó bűncse-

lekmények folyamatos sorozatát követte 

el. Pél dául abban az esetben, ha egy 

vesztegetési cselekmény ismétlődik. 

Hivatali  visszaélés
A hivatali visszaélés hivatalos sze-

mély által feladat körében eljárva elkö-

ve tett jogsértő cselekmény (vagy a 

cselekménytől való tartózkodás). Az ilyen 

cselekményt a hivatalos személy azért 

követi el (vagy azért mulasztja el), hogy 

maga vagy más személy vagy szer vezet 

javára jogtalan előnyre tegyen szert.

idézés
Bírósági végzés, amely meghatározott 

személy számára előírja, hogy jelenjen 

meg a bíróságon tanúvallomás-tétel 

céljából. Idézés esetén a megjelenés 

elmulasztása büntetendő cselekmény. 

Jogellenes meggazdagodás
A jogellenes gazdagodás, mint 

korrupt cselekmény, úgy határozható 

meg, mint egy hivatalos személy 

vagyonában bekövetkezett olyan jelentős 

értéknövekedés, amelyet ésszerűen nem 

tud megindokolni jogszerű jövedelme 

alapján.

kölcsönös jogsegély
A kölcsönös jogsegély az a formalizált 

eljárás, amelynek révén az országok 

segítséget kérnek, és nyújtanak az 

egyik országban található bizonyítékok 

megszerzéséhez, a másik országban 

folyó nyomozás vagy büntetőeljárás 

lefolytatása érdekében. 

közérdekű bejelentés
A közérdekű bejelentés egy szerveze ten 

belül észlelt visszaélésre, illetve annak 

kockázatára vonatkozó információk 

átadása olyan magán személyek vagy 

jogi személyek részére, akikről/ame-

lyekről feltételezik, hogy képesek ez 

ellen fellépni. A visszaélésre vagy 

kocká zatára vonatkozó korai bejelentés 

megvédheti az emberi jogokat, segíthet 

életek megmentésében és elősegítheti 

a jog uralmát. A közérdekű bejelentést 

egyre szélesebb körben ismerik el a 

korrupcióellenes küzdelem eszközeként. 

közigazgatási el járás
A közigazgatási eljárás vétkesség vagy 

bűnösség nem bírósági eljárásban 

tör té nő eldöntése, amely különböző 

for májú szank ciókat eredményezhet. A 

közigazgatási eljárásokat gyakran a kor-

mányzat, vagy más közjogi személyek 

folytatják le.

Magas szintű korrupció
A kormányzat magas szintjén elkövetett 

cselekmények, amelyek torzítják a 

szakpolitikákat, vagy az állami központi 

működését, lehetővé téve a vezetők 

számára, hogy a köz jó kárára előnyhöz 

jussanak. A magas szintű korrupció 

rendszerint (de nem mindig) azonos a 

politikai korrupcióval. 

Meghosszabbítás
Az elévülési idő tekintetében a meg-

hosszabbítás megha táro zott idő-

tartammal meghosszabbítja az elévülési 

időt. A meghosszabbítás alapjai jogrend-

szerenként eltérnek, de rend szerint ezek 

közé tartozik a különleges, hosszú időt 

igénylő nyomozási intézkedések előírása.

Mentelmi jog
E jelentésben a mentelmi jog a politi-

kai szerepet betöltő személyek jogi 

felelősségre vonásának akadálya. Bizo-

nyos országokban a politikusok mentelmi 

jo got élveznek a feladataik ellátása során 

elkövetett cselek mények kap csán, annak 

érdekében, hogy mega kadályozzák 

ellenük a politikai alapú jogi fellépést.

nyomozás
A bűncselekménnyel kapcsolatos tények 

és körülmények feltárására irányuló 

eljárás. Amennyiben az elévülési idő 

vonatkozik a nyomozásra, a nyomozást 

az elévülési időn belül be kell fejezni, és 

vádat kell emelni. 

nyugvás
Az elévülési idő tekintetében a nyugvás 

úgy működik, mint egyfajta szünet. 
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Miután a nyugvás ideje eltelt, az elévülési 

idő tovább folyik. A nyugvás okai jog-

rend szerenként változnak, de gyakran 

ezek közé tartozik a mentelmi jog vagy a 

vádlott/alperes betegsége. 

pénzmosás
A jogellenesen vagy becstelenül szerzett 

pénz eredetének, tulaj donjogának vagy 

céljának elleplezése, annak jogszerű 

gazdasági tevékenység mögé rejtésével. 

polgári el járás
A polgári eljárások során jogi személyek, 

természetes szemé lyek, vagy az állam 

polgári jogi kereseteket indíta nak, annak 

érdekében, hogy az alperes cselek ménye 

eredményeként elszenvedett kárért 

kártérítésben részesüljenek. 

polgári jogi elévülés
A polgári jogi elévülés a polgári 

eljárásban az abszolút elévülésre 

használt fogalom.

relatív elévülési idő
A relatív elévülési idő az a maximális 

időtartam, amelyen belül büntetővád 

vagy polgári jogi kereset nyújtható be 

egy állítólagos elkövetővel szemben, 

amely azonban meghosszabbítható 

a nyugvás, félbeszakadás, vagy 

meghosszabbítás alapján.

súlyosabban minősülő 
bűncselekmény
Olyan bűncselekmény, vagy károkozás, 

amely az elkö vetés során felmerülő vagy 

fennálló körülmények folytán súlyosabbá 

válik, például halál okozására alkalmas 

fegyver birtoklása, vagy más emberek 

biztonságának súlyosan gondatlan 

figyelmen kívül hagyása. A súlyo sabban 

minősülő bűncselekmény elkövetőjét 

általában szigorúbb büntetéssel 

sújtják, mint az enyhébben minősülő 

bűncselekmények esetében.

sikkasztás
Ha egy kormányzati intézményben, 

szervezetben vagy ma gán társaságban 

tisztséget viselő személy becstelenül 

és jogellenesen eltulajdonítja, 

használja vagy elidegeníti a rábízott 

pénzeszközöket vagy fizikai javakat 

személyes gazdasági előny szerzése 

vagy más tevékenység cél jából.

szerződésen kívüli  károkozás
A szerződésszegésen kívüli polgári 

jogi károkozás, amelyet a jog kártérítés 

megítélésével szankcionál. A károkozóval 

szemben polgári per indítható. 

társadalmi megbékélés
Az elé vülés célja, hogy elősegítse 

a társadalmi megbékélést. A régi 

bűncselekmények üldözése és 

megbüntetése negatív indulatokat 

ébreszt, és gátolja a régi konfliktus, 

illetve hátrányos következményei 

társadalmi feldolgozását.

vádlott (alperes)
Az a természetes vagy jogi személy, aki 

ellen bíróság előtt fellépnek (keresetet 

indítanak vagy vádat emelnek).

vádirat
Írásbeli nyilatkozat, amelyben valamelyik 

felet bűncselekmény elkövetésével 

vádolják.

vesztegetés
Előny felajánlása, megígérése, adása, 

elfogadása vagy ké rése, valamely 

jogellenes, etikátlan vagy vissza-

élésszerű cselekmény elkövetésére 

ösztönzés érdekében. Az ösztönzés 

öltheti ajándékok, kölcsönök, díjak, 

jutalmak vagy egyéb előnyök (adók, 

szolgáltatások, adományok, stb.) 

formáját. A vesztegetés felkínálását 

rendszerint aktív vesztegetésnek, 

míg annak elfogadását passzív 

vesztegetésnek nevezik.

vétség
Kisebb bűncselekmény, amely a 

bűntettnél kevésbé súlyos.
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bevezetés

Az elévülési idő jogszabályban meghatározott maximális 
időtartam, amely alatt vádat lehet emelni vagy polgári 
jogi keresetet lehet benyújtani az állítólagos elkövetővel 
szemben. Az elévülési idő előmozdítja a nyomozás és 
a bírósági eljárás tisztességességét és hatékonyságát, 
valamint hozzájárul a társadalmi megbékéléséhez.

Ugyanakkor az elévülési idők komoly akadályt jelent het-
nek a bűncselekmények üldözése terén, mivel tipi kusan 
az eljárás vádemelési szakaszában lépnek fel, vagyis 
még ha vádat is emelnek egy állítólagos elkö vető vel 
szemben, az eljárás véget érhet az elévü lés miatt. Külö-
nösen a kor  rupcióval összefüggő bűncse lekmények 
ese tében, ame lyekre gyakran hosszú idő után derül 
fény, a ren des elévülési időkre vonatkozó rendelkezések 
bün tetlen sé   ghez vezetnek, amennyiben azok túlságosan 
rövi dek, vagy nem elég rugalmasak ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék a bűncselekmény üldö zését. További problémát 
je len tenek a határokon át nyú ló korrupciós ügyek, mivel a 
nem zet közi jogi együtt működés jelentősen megnyújthatja 
az eljárásokat.

Valamennyi illetékes nemzetközi szervezet rámutatott 
arra, hogy a megfelelő elévülési idők kritikusak a 
kor  rupció hatékony üldözése szempontjából, és 
kidolgoztak olyan dokumentumokat, amelyek tar-
talmazzák a vo nat  kozó ren delkezéseket.1 Az OECD 
vesztegetési munkacsoportja (WGB) és az Európa 
Tanács korrupció ellenes államok mun ka csoportja 
(GRECO) a vonatkozó egyezmények végrehajtásának 
értékelési mechanizmusai keretében elvégezte az 
elévülési idők értékelését is.2

Ugyanakkor mindeddig nem alakítottak ki részletes 
nem zet közi standardokat a korrupcióra vonatkozó 
elévülési idők tekintetében, a nemzetközi intézmények 
pedig nem nyúj tottak mindig egyértelmű és követke-
zetes iránymutatást tagállamaik számára. Az OECD 
WGB hangsúlyozta, hogy a kérdéssel kapcsolatos 
inter diszciplináris kutatások hiá nya megakadályozza 
annak megfelelő értékelését, hogy az elévülési idők 
megfelelőek-e a külföldi vesztegetés bűncselekmény 
nyomozása és üldözése szempontjából.3

Ez a jelentés orvosolja ezt a hiányosságot, áttekintést 
nyújt va a korrupció, és korrupcióval összefüggő bűn-
cse lekmények elévülési időiről az Európai Unióban 

(EU). A jelentés kiemeli az elévülési idők fontosságát a 
kor rupció elleni küzdelemben elemzi a korrupció elleni 
jog szabályok végrehajtásával kapcsolatos problémákat, 
va lamint azonosítja a helyes gyakorlatokat az EU-n belül.

A jelentés által lefedett terület

A jelentés mind a 27 EU tagállamban elvégzett nem-
zeti kutatásokra épül. A nemzeti adatgyűjtés két szin ten 
zajlott: 11 országban (Ausztria, Bulgária, Cseh  ország, 
Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lit-
vánia, Portugália, Románia és Szlo vákia) a Transparency 
International (TI) nemzeti tago zatai végeztek mélységi 
kutatásokat. A többi 16 EU tagállamban4 áttekintő érté-
kelést végeztek. A megállapításokat egy nemzetközi 

1. bevezeTés, AlApveTő megállApíTások és Ajánlások

TAngenTopolI  
Az elévülésI Idők jelenTőségének  

IlluszTrácIójA A korrupcIó 
üldözése Terén

A Tangentopoli (szó szerint a „vesztegetések vá rosa”), más néven 

„Tiszta kezek” egy bírósági vizs  gá latsorozat volt, amely politiku

sokra és köz tiszt vi selőkre is kiterjedt milánó környékén. ez az 

1992ben kirobbant botrány rávilágított arra, hogy milyen széles 

körben terjedt el a vesztegetés, a korrupció és az illegális pártfi

nanszírozás minisz terek, parlamenti képviselők és üzletemberek 

részvételével.

Az előzetes meghallgatásokat követően 635 em bert (az összes 

érintett körülbelül 20%át) fel mentettek. ezek közül 314 felmen

tés (49%) annak volt köszön hető, hogy az elévülési idő lejárt, és 

így az ügyet nem lehetet folytatni. A tárgyalást követően az ese

tek 40%át megszüntették, ezek közül 57%ot az elévülési idő 

lejárta miatt – ez nem kis részben azért történt, mert a bíróságok 

nem voltak képesek kezelni ilyen mennyiségű eljárást.

A további adatok azt mutatják, hogy a milánói bíró ság általános 

bűnügyi nyilvántartásában szereplő 4520 ember közül 586ot 

(13%) mentettek fel az elévülési idő lejárta miatt.

Az e tanulmányból kitűnő másik releváns prob lé ma, hogy az 

elévült ügyek többsége nem is ju tott el a tár gyalási szakaszba, 

mivel az eljárás első sza kaszát, a nyomozást, nem lehetett időben 

befejezni.
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szakértők, köztük az OECD WGB és az ENSZ Kábítószer-
ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) 
részvételével tartott találkozón vitatták meg.

A kutatás kiterjedt minden, az ENSZ korrupció elleni 
egyezményében (UNCAC) meghatározott korrupciós 
és korrupcióval összefüggő bűncselekményre, így a 
vesztegetésre, sikkasztásra, befolyással üzérkedésre, 
hivatali visszaélésre, jogellenes gazdagodásra, az igaz-
ság szolgáltatás akadályozására és a pénzmosásra. 
Ki terjedt e bűncselekmények elkövetésére, valamint 
a korrupcióval összefüggő bűncselekményekben való 
részvételre, azok kísérletére, valamint az azok elkö-
vetésére való összeesküvésre. A pénzmosásra azért 
terjedt ki, mivel az természeténél fogva kapcsolódik a 
korrupcióhoz: annak érdekében, hogy a korrupt elkö-
vetők élvezni tudják jogellenes tevékenységeik ered-
ményét, el kell rejteniük pénzeszközeik eredetét, és 
adott esetben azokat jogszerű pénzeszközökké kell 
átalakítaniuk. A kutatás során vizsgálták az elévülési idő 
jelentőségét a korrupció üldözése kapcsán a különböző 
jogterületeken (büntető-, polgári, közigazgatási és fegyel-
mi eljárások), valamint a nyomozás a bün tetőeljárás 
különböző szakaszaiban.

Ugyanakkor az adatok országok közötti összehason lít-
hatósága korlátozott, mivel nem minden uniós jogrend-
szerben ültették át ezeket a bűncselekményeket a nem-
zeti jogba. A korrupciós bűncselekményeket az egyes 
országokban eltérő módon is szabályozhatják, és ez 
kihathat az elévülési idő hosszára is. 

A kutatás módszertana

Ez a jelentés egy az Európai Bizottság által társfinanszí-
rozott projekt része. A módszertant mindkét megközelí-
tés – a mélységi és az áttekintő kutatások – ese tében 
is közösen alakították ki a projektpartnerek, vagyis 
a TI Titkársága, és a 11, Ausztriában, Bulgáriában, 
Cseh országban, Görögországban, Magyarországon, 
Írországban, Olaszországban, Litvániában, Portugáliá-
ban, Romániában és Szlovákiában működő TI nemzeti 
tagozat. Az adatokat dokumentumok vizsgálata, kér-
dő ívek, valamint a helyi szakértőkkel felvett interjúk 
révén gyűjtötték. A dokumentumok vizsgálata során 
tanulmányozták a vonatkozó jogi rendelkezéseket és 
tudományos munkákat, az olyan nemzetközi szervezetek 

értékeléseit és jelentéseit, mint az OECD WGB és a 
GRECO, továbbá statisztikai adatokat gyűjtöttek és 
elem eztek az elévülési idők hosszával, valamint az elé-
vülés miatt megszüntetett eljárások arányával kap cso-
latban. Az információkat kiegészítették az ügyé szek, 
bírák, kutatók, belügyminisztériumi tisztviselők és helyi 
korrupcióellenes szervezetek, valamint a civil társadalom 
képviselőinek észrevételei. A nemzeti tanulmányok, 
mód szertanok, illetve a vonatkozó háttérdokumentumok 
elér hetők a TI honlapján: www.transparency.org. A 11 
mélységi kutatás szintén megtalálható az egyes országok 
TI nemzeti tagozatainak honlapján.

Főbb megállapítások

A korrupció és a korrupcióval összefüggő bűncse-
lek mények büntetlenül maradása jelentős probléma 
az egész Európai Unióban. Az elévülési idő ezzel 
összefüggésben játszott szerepe országról országra 
jelentősen eltér, és szorosan kapcsolódik a bűnüldöző 
szervek és bíróságok általános hatékonyságához.

A korrupció büntetlenül maradásának okaival kapcsolatos 
általános megállapítások:

•   A korrupciós ügyek felderítésének elmaradását az 
egész EU-ban kulcsproblémaként jelölték meg. A 
kor rupt ma gatartás rendszerint előnyt jelent az érin-
tetteknek, és a legtöbb esetben nincs olyan közvet-
len áldozat, aki eljárást kezdeményezne. A kor rupt 
magatartás titkos jellege azzal jár, hogy az örök re rejtve 
maradhat, hacsak egy harmadik személy be nem jelenti. 
Ennél fogva a közérdekű bejelentések jelentőségét, 
vala mint a közérdekű bejelentők hatékony védelmének 
szükségességét5 jelentős, kezelést igénylő kérdésként 
jelölték meg a legtöbb európai országban.

•   A bűnüldöző szervek és a bíróságok humánerőforrás-
hiánya, valamint szakértelmének hiányát további olyan, 
EU-szerte jelentkező jelentős problémaként írták le, 
amely akadályozza a hatékony nyomozást, illetve a 
bün tetőeljárás lefolytatását a korrupciós ügyekben. 
A kor rupció megtörténtét gyakran nehéz felfedezni, 
kinyo mozni, illetve azzal kapcsolatban a büntetőeljárást 
le foly tatni. A legtöbb országban hiányzik az olyan 
képzett nyomozói munkaerő, amely képes lenne a 
korrupciós és gazdasági bűncselekmények üldözésére.
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•   A legtöbb európai országban a hosszadalmas eljá-
rások komoly akadályt jelentenek a korrupció üldözése 
terén, időnként összekapcsolódva a bürok rácia magas 
szintjével, valamint a bizonyításra vonatkozó túlzottan 
szigorú előírásokkal. Ebben az összefüggésben az elé-
vülési idők gyakorta túlsá gosan rövidek ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék a bűncse lekmények üldözését, külö-
nösen, amennyiben nin cse nek megfelelő lehető ségek 
az elévülési idő meghosszabbítására, ha az szükséges.

Konkrét megállapítások az EU tagállamok elévülési  
szabályozásait illetően

•   Egyes európai országokban az elévülésre vonatkozó 
szabályok sajátosságai okoznak komoly problémákat: 
Görögországban, Olaszországban és Portugáliában az 
eljárás ténylegesen elévülhet akkor is, ha az elkövetőt 
első fokon bűnösnek találták. Emellett a görög szabá-
lyozás rendkívül kedvező kivételeket tartalmaz az 
elévülés kapcsán, amelyek szinte csak politikusokra 
(parlamenti képviselők, a kormány tagjai) vonatkoznak.

•   Franciaországban a legtöbb korrupcióval összefüggő 
bűncselekmény elévülési ideje három év. Bár léteznek 
mechanizmusok az elévülési idő félbeszakítására, 
az ilyen rövid elévülési idő nem biztosíthatja a haté-
kony bűnüldözést. Spanyolországban az elévülési 
idők bizonyos korrupciós bűncselekmények (pl. 
aktív vesztegetés) esetében túlzottan rövidek, bár 
más bűncselekmények (pl. pénzmosás) esetében 
megfelelőnek tekinthetők.

•   A legtöbb európai jogrendszerben az elévülési 
szabályoknak vannak gyenge pontjai, illetve hézagai, 
például az, hogy a mentelmi jog, vagy a kölcsönös jogi 
segítségnyújtás iránti megkeresés nem teremt alapot 
az elévülési idő félbeszakítására. Bár a legtöbb ilyen 
jogrendszerben a kutatás során nem derült fény olyan 

korrupciós ügyekre, amelyeket e gyengeségek miatt 
szüntettek volna meg, nem garantálható, hogy ezáltal 
a jövőben nem válnak büntethetetlenné állítólagos 
elkövetők, ezért ezeket módosítani kell.

•   Ugyanakkor több jogrendszerben alkalmaznak helyes 
megoldásokat, mint például az elévülés alkalmazásának 
az eljárás nyomozati szakaszára korlátozását, vagy 
olyan mechanizmusokat, amelyek révén figyelembe 
vehetők a korrupciós ügyek sajátosságai.

•   Mindent összevéve a kutatás bizonyította, hogy az 
elévülési idő különös fontossággal bír a politikai 
és magas szintű korrupció területén, vagyis olyan 
esetekben, amelyekben magas szintű politikusok 
is érintettek, továbbá olyan összetett ügyekben, 
amelyeknek nemzetközi együttműködést igénylő, 
határokon átnyúló vetületei vannak.

bünTeTlenség Időmúlás foly Tán

2003 szeptemberében egy litván bíró hibásan meg szüntetett egy 

büntetőeljárást, amelyben a vád lottakat 2,6 millió usd elsik

kasztásával vádolták. 2207ben az etikai és fegyelmi bizottság 

elutasította a bíró fegyelmi felelősségének megállapítását, 

utal va arra, hogy a fegyelmi eljárásban érvényesülő három éves 

elévülési idő lejárt.

svédországbAn elévülés mIATT 
megszünTeTTék A nyomozásT állíTól A

gos corrupT exporTok ügyében

2009 júniusában christer van der kwast svéd ügyész lezárt 

három, a sAAb részvételére vo natko zó nyomozást csehország

gal, ma gyar országgal és délAfrikával kötött állítólagosan 

korrupt exportügyletekre vonatkozóan. megál lapította, hogy 

egyér telmű bizonyítékok álltak rendelkezésre arra, hogy az 

ügyek „nagyon komolyak voltak, mint a rendszerszerű megkö

zelítés, mind az összegek miatt. Több száz millió svéd korona 

összegű, titokban több országba utalt összegekről van szó, és 

alapos okunk van feltételezni, hogy vesztegetés is történt.” A 

vizs gálat a kilencvenes évek közepe és az új évezred kezdete 

közötti bizonyítékokat éritnett. ugyanakkor az elévülés nem 

tette lehetővé a bűn üldöző szervek számára, hogy 2004 júliusa 

előtti eseteket vizsgáljanak. mark pieth, az oecd korrupciós 

munkacsoort elnöke kifejezte aggo dalmát a nyomozás leállása 

miatt. „felmerül a kérdés, hogy svédország valóban elkö

telezette az oecd egyezmény felé”, mondta egy interjúban. 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bribe/2009/07/
global-corruption-roundup-ii.html
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•   Számos európai országban az új reformtörekvések 
az elévülési idő szabályozásának javulását ered-
ményezték a korrupcióval összefüggő bűn cselek  mé-
nyek üldözése terén. Több esetben az elé vü lési idők 
jelentősen hosszabbak lettek, illetve a félbe szakadási 
vagy nyugvási okok köre bővült. Ezzel szemben az 
Olaszországban nemrégiben beveze tett reformok 
lerövidítették az elévülési időket.

Az elévülés miatt lezárt eljárásokra vonatkozó adatok hiánya

Ahogy fent említettük, a projekt nemzeti kutatásai ke re-
tében statisztikai adatokat gyűjtöttünk és ele meztünk az 
elévülés miatt lezárt eljárások arányával kap cso latban. 
Ugyanakkor ilyen adatok a kutatás tárgyát ké pező 27 
országból csak tízben voltak hozzáférhetőek. Még 
ahol volt is lehetőség a statisztikai adatok gyűj té sére, 
azokban nem szerepeltek azok az ügyek, ame lyek 
meg sem indultak, mert túl későn jelentették be őket, 
és a tisztviselők előre látták, hogy a nyomozás vagy a 
büntetőeljárás a rendelkezésre álló időn belül nem fog 
lefolyni.6 Több kutató is kiemelte, hogy a köz vetetten 
elévülés miatt véget érő ügyek valós száma jóval 
magasabb lehet, mint amennyi a statisztikákban sze-
repelhet. Ez lerontja a megállapítások meggyőző erejét.

A rendelkezésre álló adatok szerint a legtöbb esetben 
a nyomozások és büntetőeljárások kevesebb, mint egy 
százalékát zárják le elévülés miatt, ugyanakkor van né-
hány kivétel, ahol a számok lényegesen magasabbak. 
Bulgáriában és Magyarországon egyes években a bűnü -
gyi nyomozások 25, sőt 32 százalékát szüntették meg. 

Ugyanakkor arra nincs adat, hogy ez elévülés miatt tör-
tént-e, vagy más okokból, például bizonyíték hiánya miatt.
Különös aggodalomra adnak okot azok a jogrendsze-
rek, ahol nagy számban szüntetnek meg büntető-
bírósági eljárásokat elévülés miatt. Az arány rendkívül 
magas Olaszország esetében, ahol 2005 óta az 
összes büntetőbírósági eljárás 10-13%-át szüntették 
meg elévülés miatt, vagyis tíz tárgyalásból egy az 
állí tólagos elkövető büntetlenül maradásával vég-
ződött. Szlovákiában a büntetőbírósági eljárások négy 
százalékát szüntették meg az elmúlt években. 

Részletekért lásd az 1. mellékletet.

Ajánlások

Több kutató és helyi szakértő is kiemelte, hogy a bűn-
üldöző szervek és a bíróságok alacsony hatásfoka 
kulcsprobléma a korrupció hatékony üldözése kapcsán, 
és azt kezelni kell.

Az elévülési szabályozások kapcsán konkrét általános 
következtetések vonhatók le, még ha azokat gondosan 
meg is kell vizsgálni az egyes jogrendszerekkel össze-
függésben. E következtetések alapján a következő aján-
lások tehetők a nemzeti szakpolitikák formálói számára:

1.  A korrupciós bűncselekmények súlyának meg felelően meg 
kell jelennie a belső jogban 
Az elévülési időket rendszerint a bűncselekmény súlya 
alapján számítják ki. Ahhoz, hogy az elévülési idő 
kellőképpen hosszú legyen, fontos, hogy a korrup-
cióval összefüggő bűncselekmények kellően súlyosak 
legyenek. Amennyiben, ahogy Franciaországban, a 
legtöbb korrupciós cselekmény vétségnek minősül, 
nem pedig bűntettnek, akkor az ebből következő 
elévülési idő is valószínűleg túl rövid lesz (ebben az 
esetben három év).

2.  A súlyos korrupciós bűncselekmények ese tében az elévülé
si időnek legalább 10 évnek kell lennie 
A megfelelő nemzetközi szervezetek részéről a kor-
rupciós bűncselekményekre javasolt minimális elévülé-
si idő legalább öt év. Ugyanakkor, különösen összetett 
korrupciós ügyek esetében, összefüggésben a lassú, 
alacsony hatásfokú bírósági eljárásokkal, lehetséges, 
hogy öt év nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az 

Az AdATok hAsznA A szAkpolIT Ik A I re
formok orIenTálásA szemponTjából

2004 és 2008 között portugáliában a korrupcióval kapcso

latos ügyeknek csak 0,5%át szüntették meg elévülés miatt. 

ugyanakkor büntethetőség elmaradásával járó igen kevés 

ügy közé azok tar toznak, amelyek a legnagyobb összegekről 

van szó, és amelyeknél ismert politikai szerep lők vettek részt. 

ennélfogva a vonatkozó rendel kezéseket módosítani kell, mivel 

hézagaik le he tőé teszi, hogy a magas szintű korrupció bün

tetlenül maradjon. e következtetést a por tugál kutatóintézetek 

által végzett részletes adatelemzésből lehetett levezetni. 
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igazságszolgáltatás hatékony működését. A legalább 
10 éves elévülési idő csökkentené annak kockázatát, 
hogy az összetett korrupciós ügyek elévülnek. Az 
alacsony hatásfokú és hosszadalmas eljárásokkal, 
valamint a nemzetközi korrupciós ügyek kel összefüg-
gésben adott esetben még a 10 éves elévülési idő 
sem biztosít kellő időt, hacsak ki nem egészítik azt az 
eljárás félbeszakadásának vagy nyugvásának rugal-
mas indokaival. 

3.  Az elévülési idő számításának meg kell felelnie a korrupciós 
ügyek sajátosságainak 
„Rejtőzködő” bűncselekmények lévén a legtöbb kor-
rupciós ügyre évekig nem derül fény, amíg például a 
politikai rezsim meg nem változik, vagy egy tisztviselő 
vagy vállalati alkalmazott el nem hagyja állását. En-
nélfogva a folytatólagos bűncselekmények esetén az 
elévülési idő múlásának akkor kell megkezdődnie, 
amikor az utolsó bűncselekményre sor került, folya-
matos bűncselekmény esetében pedig azt attól kezdve 
kell számítani, amikor jogellenes tevékenység abbama-
radt.

4.  A szabályozásnak biztosítania kell a meghosszabbítást a 
határokon átnyúló ügyek esetében 
Figyelemmel a korrupt gyakorlatok egyre inkább nem-
zetek felettivé váló jellegére, az elévülési idő szabá-
lyozásának megfelelően tükröznie kell a nemzetközi 
együttműködés, például a kölcsönös jogsegély iránti 
kérelmek által esetlegesen okozott késedelmeket, 
amelynek nyújtására több hónap, sőt több év eltelte 
után kerül sor. Kölcsönös jogsegély iránti kérelem 
esetében az elévülési időre vonatkozó szabályozásnak 
további időt kell biztosítania, például az elévülés fél-
beszakadása révén, annak érdekében, hogy biztosítsa 
a nemzetközi korrupciós ügyek hatékony üldözését.

5.  Ne álljon fenn büntethetőséget kizáró ok politikusok és a 
kormány tagjai esetében 
Az olyan korrupciós ügyek esetében, amelyekben akár 
állítólagos elkövetőként, akár az eljárásban érintett 
személyként a mentelmi jog védelme alá tartozó 

politikusok vagy a kormány tagjai is érintettek, az 
elévülési idő szabályozásának rendelkeznie kell a fél-
beszakadásról vagy a nyugvásról addig, amíg az illető 
betölti állását. Ez lehetővé teszi az ügy folytatását, ha 
a tisztviselő vagy politikus távozik állásából.

6.  Az elsőfokú határozat után ne teljen az elévülés 
Az elévülési idő szabályozása ne tegye lehetővé azt, 
hogy az elsőfokú eljárást követően bekövetkezzen az 
elévülés. Ennek hiányában fennáll a kockázata annak, 
hogy az állítólagos elkövetőt első fokon bűnösnek 
találják, azonban az ítéletet nem lehet végrehajtani, 
mivel az ügy a fellebbviteli eljárások folyamán elévült. 
A korrupciós bűncselekmények megfelelő üldözése 
biztosításának érdekében az is megkérdőjelezhető, 
hogy van-e egyáltalán bármiféle elévülésnek helye 
azt követően, hogy a formális vádat tárgyalás céljából 
benyújtották a bírósághoz.

7.  Az elévülési idő büntetlenül maradásra vonatkozó hatásait 
érintő statisztikai adatok rendszeres gyűjtése  
Az elévülés miatt lezárt büntetőügyekre vonatkozó 
adatokat gyűjteni kell, és hozzáférhetővé kell tenni, 
annak érdekében, hogy az elévülési idő által az igaz-
ságszolgáltatás működésére gyakorolt hatást értékelni 
lehessen, mind általánosságban, mind konk rétan a kor-
rupciós és korrupcióval összefüggő bűncselekmények 
tekintetében. Az ügyek lezárásának konkrét okait szin-
tén rögzíteni kell, annak érdekében, hogy a rendszer 
gyenge pontjai azonosíthatók és kezelhetők legyenek.

mIT jelenT A bűncselekmény súlyA Az 
elévülésI Idő hosszA szemponTjából

A szigorú környezetvédelmi előírások visszavonására vonatkozó 

portugál freeportügyben az, hogy az ügy elévülte, attól függ, 

hogy az ügyészség hogyan minősíti a bűn cse lekményfajtát. 

Amennyiben „kötelezettség sze géssel elkövetett vesztegetés

nek” minő sül, az elévülési idő 10 év. Amennyiben „köte lezett

ség szegés nélküli vesztegetésnek” minősül, az csak öt év. 

utóbbi esetben a büntetőeljárást meg kell szüntetni.
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2.1 Alapvető indoka 

A legtöbb jogrendszer rendelkezik az elévülési időről.  
A jogintézmény létének alapvető oka:

•   A jogbiztonság, a büntetőeljárás tisztességességének 
és pontosságának előmozdítása, megóvva attól az 
egyént, hogy akkor kelljen védekeznie a vádakkal 
szemben, amikor az alapvető tények az idő múlása 
miatt homályba vesztek.

•   A hatékonyság növelése, arra ösztönözve a bűnüldöző 
hatóságokat, hogy a bűnüldözés szűkös erőforrásait 
a régen elkövetett bűncselekmények felől, amelyek 
sikeres üldözése kevéssé valószínű, a frissebb bűn-
cse lekmények felé összpontosítsa. Az elévülési idő 
emellett a hatékonyság növelését úgy is célozza, hogy 
ösztönzi a bűnös cselekmények gyors nyomozását 
és a büntetőeljárás gyors lefolytatását, összhangban 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény 6. cik-
kének (1) bekezdésével, amely szerint „mindenkinek 
joga van arra, hogy ügyét a […] bíróság tisztességesen 
nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja”.

•   A társadalmi megbékélés elősegítése, ami a bün-
tetőjog végső célja. A régen elkövetett bűncse lek-
mények üldözése és megbüntetése negatív indulatokat 
ébreszt, és gátolja a régi konfliktus, illetve hátrányos 
következményei társadalmi feldolgozását. Az idő 
múlásával a büntetés célja, valamint a helyreállítás 
szükségessége irrelevánssá válhat.

Két ország kivételével (Írország és az Egyesült Királyság) 
valamennyi EU tagállam rendelkezi elévülési időről a 
bűncselekmények tekintetében.7 A legsúlyosabb bűn-
cselekmények nem évülnek el. Ezek közé tartoznak a 
háborús bűncselekmények, az emberiség elleni bűn-
cselekmények, a népirtás, a terrorcselekmény, és más 
hasonló bűncselekmények. Egyes jogrendszerekben 
az elévülés szándékos emberölés esetében is ki van 
zárva. Ausztriában nem évülnek el az életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel, illetve a 10 és 20 év közötti sza-
badságvesztéssel büntethető bűncselekmények, míg 
Olaszországban valamennyi életfogytig tartó szabad-
ságvesztéssel büntethető bűncselekmény esetében 
kizárt az elévülés.

2.2 Jelentősége a büntető, 
polgári, közigaz gatási és fegyelmi 
eljárások szempontjából 

E kutatással összefüggésben az elévülési időket négy 
különböző jogterületen vizsgálták a 11 mélységi ta-
nulmányban. A további 16 EU tagállamban a kutatás 
csak a büntető- és polgári eljárásokra vonatkozott. A 
kutatók és a megkérdezett szakértők között általános 
volt az a nézet, hogy a büntetőeljárás messze a legrele-
vánsabb jogterület az elévülés és a korrupcióval kapcso-
latos bűncselekmények büntetlenül maradása közötti 
kapcsolat értékelése szempontjából. Ezért e jelentés a 
büntetőeljárásra koncentrál.

Büntetőeljárás

A büntetőeljárás az állam által az egyénnel szemben 
indított eljárás—a korrupciós ügyek gyakran tartoznak 
a büntetőjog hatálya alá, mivel ezek rendszerint bűn-
cse lekmények, amelyekre büntetőjogi szankciókat 
alkalmaznak. A nagyszabású korrupciós esetek gyak-
ran összetettek, és több bűncselekményből állnak, 
amelyeknek meglehet a polgári jogi, közigazgatási jogi 
vagy fegyelmi vetületük is.

Az elévülésI Idő jellege

Az Idő korláTozásA elévülés nélkül – 
írország eseTe

írországban, ahelyett, hogy a büntetőeljárásban is a civil law 

rendszeréhez hasonló elévülést al   kal maznák, a common law 

késedelmi elve érvényesül. ezen elv szerint a védelem hivat

kozhat arra, hogy a vádlott tisztességes eljá ráshoz való jogát 

sértik az idő múlásának követ kezményei. A vádat elutasítják, 

amennyiben megál lapítják, hogy a vádlott tisztességes eljá

ráshoz való joga sérült a bűnüldöző szervek bűnös késedelme 

folytán. Amikor a késedelemre hivatkoznak, az ügyet annak 

egyedi érdeme alap ján bírálják el, a késedelemmel kapcsolatos 

ítélkezési gyakorlat által meghatározott keretek között.
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Polgári eljárás

A polgári eljárásban az eljárásokat jogi személyek, 
természetes személyek, vagy az állam indítja, annak 
érdekében, hogy kártérítést kapjon az alperes 
cselekménye folytán bekövetkezett kárért. A polgári 
jogi elévülés azt az időtartamot korlátozza, amelynek 
folyamán a felperes pert indíthat más személy ellen. 
A korrupció elleni küzdelemmel összefüggésben a 
polgári eljárások relevánsak, mivel lehetővé teszik 
a korrupciós cselekmények folytán kárt szenvedett 
személyek számára, hogy tisztességes kompenzációban 
részesüljenek. Azokban az országokban, ahol a jogi 
személyek, így társaságok büntetőjogi felelősségét nem 
ismerik el, a polgári jog jogérvényesítési eszközei teszik 
lehetővé az áldozatok számára, hogy azokkal szemben 
jogi úton lépjenek fel.

Közigazgatási eljárás

A közigazgatási eljárás vétkesség vagy bűnösség nem 
bírósági eljárásban történő eldöntése, amely külön-
bö ző formájú szankciókat eredményezhet. A vo nat-
kozó elévülési idők a legkülönfélébbek, és külön bö ző 
szabályozás hatálya alá tartoznak. Általában a közi gaz-

gatási eljárásokban az elévülési idők rendkívül rö-
videk, és akadályozhatják a korrupció elleni hatékony 
küzdelmet, különösen azokban az országokban, ahol a 
jogi személyeket csak polgári jogi vagy közigazgatási 
eljárásban lehet szankciókkal sújtani. Akadályt jelent-
hetnek a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályok 
megsértésének üldözése terén is. 

Fegyelmi eljárás

A fegyelmi eljárásban szankciókat alkalmaznak a köz- 
vagy magánszféra egy alkalmazottjával szemben, szer-
ződések vagy egyéb, a munkavállaló egyedi hely zetéből 
vagy munkaviszonyából eredő jogi köte le zett   ségek 
alapján, szemben a büntetőjog, illetve a közi gazgatási 
jog által előírt általános kötelezettségekkel. Ezek kö-
zé tartozhatnak a munkaszerződések kikötései, a köz-
szolgálati előírások vagy szabályzatok, valamint az olyan 
szakmai csoportokra vonatkozó szabályok, mint az 
or vosok és az ügyvédek. A korrupció elleni küzdelemmel 
összefüggésben a fegyelmi eljárások relevánsak, mivel 
lehetőség van kötelező kamarai tagság esetén a kama-
rából történő kizárás szankciójának alkalmazására.

ELÉVÜLÉSI IDŐ A 
      BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN****

ELÉVÜLÉSI IDŐK

ELÉVÜLÉSI IDŐ A
    NYOMOZÁS SORÁN***

BÜNTETŐ-
ELJÁRÁSOKBAN

POLGÁRI 
ELJÁRÁSOKBAN 

KÖZIGAZGATÁSI 
ELJÁRÁSOKBAN 

FEGYELMI 
ELJÁRÁSOKBAN 

ELÉVÜLÉSI IDŐ AZ ÍTÉLET 
VÉGREHAJTÁSA SORÁN

ELÉVÜLÉSI IDŐ A NYO-
MOZÁS ÉS/VAGY A BÜN-
TETŐELJÁRÁS SORÁN 

ELÉVÜLÉSI IDŐ* POLGÁRI JOGI ELÉVÜLÉS**

* az elévülési idő a bűncselekmény vagy károkozás kiderülésének napján 
 kezdődik

**  az elévülési idő a bűncselekmény vagy károkozás napján kezdődik

***  az elévülési idő a bűncselekmény napján kezdődik, és a nyomozás végéig 
 vagy a büntetőeljárás megkezdéséig tart

****  az elévülési idő a bűncselekmény napján kezdődik, és a tárgyalás végéig 
 vagy a nyomozás végéig vagy az ítélet meghozataláig tart

1. ábra A különbözŐ tÍpusÚ elévülési idŐk és FŐbb eleMeik8
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2.3 Az elévülési idők tartama

Az EU-n belül az elévülési idők tartama nagymértékben 
eltérő. Azt általában a bűncselekmények súlya alap-
ján határozzák meg, vagyis egy magasabb büntetési 
tétellel, például 10 év szabadságvesztéssel fenyege-
tett bűncselekmény esetében az elévülési idő is 
hosszabb lesz, mint egy kevésbé súlyosnak íté lt bűn  -
cse lekmény esetében, amely legfeljebb három vagy 
öt év tartamú szabadságvesztéssel jár. Ugyan ak kor 
a pontos számítási mód országról országra jelen-
tősen különböző. Bizonyos országokban, például 
Magyarországon9 és Olaszországban, az elévülési idő 
megegyezik a bűncselekmény miatt kiszabható maxi-
mális szabadságvesztéssel. Más országokban, mint 
Ausztria, Görögország, Portugália, Románia, Szlovákia, 
és Szlovénia, az elévülési idő kapcsolódik a maximális 
büntetéshez, de nem egyezik meg szükségképpen azzal. 
Romániában például a bűncselekmény üldözésére nyitva 
álló időtartam öt év és a végrehajtandó büntetés tartama.
Számos országban különbséget tesznek a bűncselek-
mények alapeseteire vonatkozó rövidebb elévülési 
idők, illetve az e bűncselekmények minősített eseteire 
v onatkozó hosszabb elévülési idők között. Szlovákiában 
például a vesztegetés elfogadása ötéves, illetve 10 

vagy 20 éves elévülési idővel jár, attól függően, hogy a 
bűncselekmény minősített esetéről van-e szó, vagy nem.

Más országokban az elévülési idő tartamát a bűncselek-
ményfajták szerint állapítják meg. Belgiumban három 
bűncselekményfajta van, súlyos bűncselekmény, bűn-
cselekmény és vétség. E kategóriák mindegyikre alkate-
góriákra oszlik, és az elévülési időt ezeknek megfelelően 
állapítják meg.

Ami a korrupciós bűncselekmények különös elévülési 
időit illeti, csak Portugália fogadott el a közelmúltban 
ilyen intézkedéseket, amelyek 2011-ben lépnek hatályba. 
A román korrupcióellenes törvény speciális büntetéseket 
határoz meg a korrupciós bűncselekményekre, amelyek 
közvetve speciális elévülési időkkel is járnak.

2.4 Az elévülési idő kezdete

A polgári jogi jogsértések elévülési ideje rendszerint a 
jogsértés ismertté válásának napján kezd el telni. Számos 
országban, így többek között Ausztriában, Csehország-
ban és Szlovákiában az elévülési idő számítása csak attól 
a naptól kezdődik, amikor a kár a károsult tudomására 
jutott. A polgári eljárások csak kivételesen, például Máltán 
kezdődnek azon a napon, amikor a károkozó cselekmény 
történt, és nem azon a napon, amikor a kárt észlelték.

A büntetőjogban ugyanakkor az elévülési idő rendszerint 
azon a napon kezdődik, amikor a bűncselekményt elkö-
vették. A korrupciós ügyekben ez komoly probléma, 
mivel számos korrupciós bűncselekményre csak töb b 
év után derül fény, például amikor a politikai rezsim 
megváltozik, vagy egy tisztviselő elhagyja állását.

Ugyanakkor több európai ország alkalmaz olyan mecha-
niz musokat, amelyeket a korrupciós és korrup cióval 
össze függő bűncselekmények elévüléssel kapcsolatos 
sajátosságai indokolnak – lásd a 4. táblázatot a 26. 
oldalon.

Az elévülésI Idő meghosszAbbíTásA A 
súlyo sAbb bűncselekmény AzonosíTásA 

révén

Az ügyészek és a bírák, ha ez lehetséges, megpró bálhatják a 

korrupciós bűncselekményeket a nem zeti jog szerint súlyosab

ban minősülő bűncse lek ményeknek minősíteni. francia bírák 

például vesztegetési bűncselekménynek minősítették a válla lati 

pénzeszközökkel való visszaélést, illetve a visszaélés tárgyát 

képező vállalati pénzeszközök átvételét, annak érdekében, hogy 

lehetőség nyíljon olyan cselekmények szankcionálására, ame

lyeket egyébként nem lehetne büntetni (mivel az elévülési idő 

lejárt), vagy amelyeket nehezen, illetve hosszú idő alatt lehetne 

bizonyítani.10
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2.5 Az érintett büntetőeljárási 
szakaszok

Az elévülési idők érinthetik egy bűncselekmény nyo-
mo zását, illetve a büntetőeljárást, valamint az íté let 
végrehajtásának szakaszát is. A különböző szabályo-
zások eltérően kapcsolódhatnak egymáshoz.

Az elévülési idő meghatározása a nyomozás szempont-
jából azt az időtartamot jelenti, amely alatt a nyomozást 
be kell fejezni, és vádat kell emelni (vagyis az elévülési 
időn belül a nyomozást le kell folytatni, és vádat kell emel-
ni), míg a büntetőeljárás szempontjából azt az idő tartamot, 
amely alatt az eljárást le kell folytatni, és ítéletet kell hozni.

Az ítélet végrehajtásának szakaszában az elévülési idő 
akkor alkalmazandó, ha az ítéletet nem hajtják végre, 
vagy felfüggesztik. Az ilyen jellegű elévülési idők célja 
nagyon sajátos helyzetek kezelése, amikor például az 
ítéletet gondatlanságból nem hajtják végre. Ugyanakkor 
ilyen helyzetek a gyakorlatban ritkán fordulnak elő, és 
az elévülési időt szinte soha nem alkalmazzák az ítélet 
végrehajtásának elévülésére. Ezért ezeket e projekt 
keretében részletesen nem vizsgáltuk.

2.6 A nyugvás, félbeszakadás és 
meghosszabbítás alapjai

A legtöbb jogrendszerben az elévülési idő meghatározott 
okok miatt nyugodhat, félbeszakadhat, illetve meg-
hosszab bítható. A nyugvás úgy működik, mint egyfajta 
szünet, és miután a nyugvás ideje eltelt, az elévülési 
idő tovább folyik. A meghosszabbítás meghatározott 
időtartammal meghosszabbítja az elévülési időt, míg 
a félbeszakadás esetén a félbeszakadást köve tően 
az elévülési idő újrakezdődik, rendszerint ugyan olyan 
tartamban, mint az előző elévülési idő. A korrup-
cióellenes jogszabályok végrehajtása terén az egyik 
fő probléma, hogy a nyugvási, meghosszabbítási és 
félbeszakadási okok kellően kiterjedtek-e ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék a megfelelő jogérvényesítést.

Egyes tudósok véleménye szerint egy jogrendszernek 
vagy hosszú elévülési időket kell tartalmaznia, kizárva a 
nyugvási, meghosszabbítási és félbeszakadási okokat, 
vagy rövidebb elévülési időket, nagyszámú a nyugvási, 
meghosszabbítási és félbeszakadási okkal.16 A valóság 
ugyanakkor a különböző szabályozások keveredését 
mutatja, az Európán belüli és kívül jogrendszerekben is.

frAncIAország: Az íTélkezésI gyAkorl AT 
hATá rozzA meg Az elévülésI Idő későbbI 

kezdeTéT

A francia elévülési idők különösen rövidek, és azo kat a korrup

ciós bűncselekmények üldözése ko moly akadályának tekintik.11  

ugyanakkor a kap cso lódó ítélkezési gyakorlat jelentősen eltolja 

az elévülési idő telésének kezdő időpontját, ami elő segítheti a 

büntetlenül maradás problémájának leküzdését.  

A Cour de Cassation, franciaország legmagasabb szintű fellebb

viteli bírósága úgy dön tött, hogy a vesztegetés bűncselekmény, 

ame lyet akkor követ nek el, amikor a vesztegető és a meg vesz

tegetett egyetértésre jut, minden alkalom mal is mételten elkö vetik 

akkor is, amikor a megállapodás alap ján járnak el.12 ennek 

követ keztében az elévülési idő kez dete arról a napról, amikor a 

vesztegetési meg ál lapodást elkövették, az utolsó fizetés napjára, 

vagy az ígért előny átvételének utolsó napjára tolódott el.13

Azok az országok, 
ahol az elévülés 

érvényesül a nyo
mozás során

Azok az országok, 
ahol az elévülés 

érvényesül a bünte
tőeljárás során

Azok az országok, 
ahol az elévülés 

érvényesül az ítélet 
végrehajtása során

Ausztria15, 
Észtország, 
Finnország, 
Franciaország, 
Görögország, 
Magyarország, 
Lettország, 
Luxemburg, 
Málta, Hollandia, 
Lengyelország, 
Románia, Szlovénia, 
Spanyolország, 
Svédország

Belgium, Bulgária, 
Csehország, 
Dánia, Észtország, 
Finnország, 
Franciaország, 
Németország, 
Görögország, 
Magyarország, 
Olaszország, 
Litvánia, Luxemburg, 
Málta, Hollandia, 
Románia, Portugália, 
Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország

Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Észtország, 
Németország, 
Görögország, 
Magyarország, 
Olaszország, 
Lettország, 
Luxemburg, 
Hollandia, 
Lengyelország, 
Portugália, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

1. táblázat
Az érintett büntetŐelJÁrÁsi szAkAszok Áttekintése14
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Félbeszakadási okok

A félbeszakadás úgy működik, mint az idő „vissza-
ál lítása”: a félbeszakadást követően az elévülési idő 
újra kezdődik, rendszerint ugyanolyan tartamban, mint 
az előző elévülési idő. Az EU-n belül számos különböző 
szabályozás található. Míg Csehország és Olaszország 
számos különböző rendelkezést alkalmaz, Ausztria és 
Görögország egyáltalán nem alkalmazza ezt a fogalmat  
a büntetőeljárásban.

2.7 Az abszolút elévülési idő

Tizenkét európai állam rendelkezik abszolút elévülési 
időről (lásd a 3. grafikont), vagyis arról, hogy függetlenül 
a félbeszakadástól vagy nyugvástól, van egy felső 
határa az elévülési időnek. Bulgáriában és Romániában 
például az abszolút elévülési idő nem haladhatja meg 
a relatív elévülési idő felét. Más országokban nincs 
abszolút időhatár a bűncselekmények üldözésére, vagyis 
elméletileg az elévülési idő szükség esetén bár mennyi 
időre félbeszakadhat vagy nyugodhat.

Ugyanakkor az elévülési idő új szlovén szabályozása, 
amely 2008-ban lépett hatályba, kizárólag abszolút elé-
vülési időt tartalmaz, relatívat pedig nem. Szinte vala-
mennyi félbeszakadási okot megszüntették, és egy 
hosszú abszolút elévülési időkkel jellemezhető rend-
szer léptettek helyébe, legkevesebb hat, súlyos bűn-
cselekmények esetében pedig húsz év elévülési idővel.19

2.8 Az elévülési idők összehason-
lítása a különböző eljárásokban

2.8.1 Az elévülési idők tartama a büntetőeljárásokban

Az EU-ban az elévülési idők eltérő tartamúak a bünte-
tőeljárásokban. A következő oldalakon szereplő táblá zatok 
a büntetőeljárásokra vonatkozó elévülési időket ábrázolják 
valamennyi EU tagállamban, kivéve Ciprust, Írországot és 
az Egyesült Királyságot, ahol nincs elévülés.20

Nyugvási ok Országok17

Az állítólagos elkövető 
elmenekült az 
igazságszolgáltatás elől

Észtország, Olaszország, 
Litvánia, Portugália, Szlovákia, 
Szlovénia

Az állítólagos elkövető újabb, 
hasonló jellegű bűncselekményt 
követett el

Ausztria

Az állítólagos elkövető kiskorú 
vagy beteg

Csehország, Magyarország, 
Litvánia, Luxemburg, Románia, 
Szlovénia

Eljárási cselekmények, így az 
eljárás kezdete

Ausztria, Görögország

A büntetőeljárás 
megkezdésének vagy 
folytatásának jogi akadályai

Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Görögország, Olaszország, 
Luxemburg, Portugália, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia

Kölcsönös jogsegély iránti
kérelem, nemzetközi jogsegély

Magyarország, Litvánia

Mentelmi jog, illetve a 
nyomozás vagy büntetőeljárás 
egyéb törvényi akadálya

Ausztria, Belgium, Csehország, 
Magyarország, Portugália, 
Szlovákia, Szlovénia

Az ügy áttétele másik 
bírósághoz vagy pótnyomozás 
elrendelése

Olaszország Belgium Litvánia, 
Portugália

2. táblázat 
A gyAkoribb nyugvÁsi okok Áttekintése 
Az eu Jogrendszereiben

Félbeszakadási ok Országok18

Az állítólagos elkövető újabb 
bűncselekményt követett el

Csehország, Lettország, 
Litvánia, Románia, Szlovákia, 
Szlovénia

A büntetőeljárás megkezdése

Belgium, Bulgária, Csehország, 
Észtország, Magyarország, 
Luxemburg, Portugália, 
Szlovákia

Nemzetközi vagy európai 
elfogatóparancs Csehország, Magyarország

A vádlott formális gyanúsítottá 
nyilvánítása

Magyarország, Portugália

Az állítólagos elkövető 
értesítése bármilyen eljárási 
cselekményről, így idézésről, 
letartóztatásról, felszólításról, 
szembesítésről, stb. 

Belgium, Csehország, 
Észtország, Magyarország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia

3. táblázat 
A gyAkoribb FélbeszAkAdÁsi okok Áttekintése 
Az eu Jogrendszereiben



PERIOD OF LIMITA

Franciaország,
Magyarország,
Spanyolország

Luxemburg,
Szlovénia.
Spanyolország

Lettország,
Szlovénia

Ausztria*,
Észtország,
Finnország*,
Görögország*,
Lettország,
Lengyelország,
Magyarország,
Málta

Hivatali visszaélés

10

8
6

  5
 3

10

5

  31

10

6
5

3

15

12
10

5
3

2

10

54,5
  31

Magyarország Szlovénia Románia

Románia Románia

Románia

Románia,
Szlovénia,
Spanyolország

Ausztria,
Finnország,
Görögország*,
Lengyelország,
Lettország,
Luxemburg

Lettország,
Luxemburg,
Románia

Lettország,
Luxemburg,
Málta,
Románia,
Szlovénia

Ausztria,
Észtország,
Finnország,
Görögország*,
Lengyelország,
Magyarország
Svédország*

Észtország,
Finnország,
Görögország*

Ausztria,
Észtország,
Finnország,
Lettország,
Luxemburg,
Magyarország

Ausztria,
Finnország,
Görögország*,
Lengyelország,
Málta

É
V

E
K

É
V

E
K

Passzív vesztegetés

Az igazságszolgáltatás akadályozása Külföldi hivatalos személy megvesztegetéseHanyag kezelés/sikkasztás

10
8

5
3

Befolyással üzérkedés

Pénzmosás20

15

12
10

  5

 3

Szlovénia Svédország*Franciaország

* Minimális tartam, súlyosító körülmények esetén ennél hosszabb (vö. a részletes ismertetéssel)

FranciaországAusztriaAusztria,
Franciaország

Luxemburg Luxemburg

Franciaország

Franciaország

Hollandia Hollandia Görögország*,
Málta

Spanyolország

Finnország,
Spanyolország

Franciaország,
Magyarország,
Spanyolország

Lettország,
Luxemburg,
Szlovénia

Hollandia*Ausztria*,
Észtország,
Finnország*,
Görögország*,
Lengyelország,
Málta,
Románia,
Svédország*

12
10

  5

 3

É
V

E
K

Aktív vesztegetés

Hollandia*

19

4. táblázat 
A gyAkoribb nyugvÁsi okok Áttekintése 
Az eu Jogrendszereiben
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20

15

12
10
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20

10

7
6
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3

8

5
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15

12
10

8

5
3

10
8

65
32

Passzív vesztegetés

Aktív vesztegetés

Aktív vesztegetés

Belgium*,
Dánia*,
Észtország,
Finnország*,
Németország,
Málta,
Lengyelország,
Szlovákia*

Belgium*,
Bulgária*,
Dánia*,
Észtország,
Finnország*,
Lengyelország,
Magyarország,
Málta,

Belgium*,
Csehország*,
Dánia*,
Finnország*,
Lengyelország,
Luxemburg
Szlovákia*

Belgium*,
Dánia*,
Észtország
Finnország*

Belgium*,
Dánia*,
Észtország
Finnország*,
Lengyelország,
Málta,
Németország

Belgium*,
Csehország*,
Finnország*,
Németország,
Portugália,
Spanyolország

Belgium*,
Csehország*,
Észtország*,
Finnország*,
Lengyelország,
Magyarország*,
Málta,
Németország,
Szlovákia*

Belgium*,
Csehország*,
Észtország,
Finnország*,

Hollandia* Portugália

Málta,
Portugália

Portugália Portugália

Portugália,
Spanyolország

Portugália,
Spanyolország

Portugália Portugália

Luxemburg

Luxemburg Luxemburg Luxemburg,
Szlovákia*

Luxemburg

Luxemburg,
Szlovákia

Románia**

Románia**

Románia** Románia** Olaszország,
Hollandia*,
Románia**

Románia**

Románia** Románia**

Olaszország

Olaszország

Olaszország,
Hollandia*

Olaszország* Dánia*,
Szlovákia*

Olaszország.
Hollandia*

HollandiaOlaszország.
Románia

OlaszországGörögország.
Litvánia*
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2.8.2 Az elévülési idők tartama a polgári, közigazgatási és 
fegyelmi eljárásokban

A polgári, közigazgatási és fegyelmi eljárásokban az 
elé  vü lési idők szintén jelentősen eltérnek az egyes jog-
rendszerek között.

A polgári eljárásokban a legtöbb esetben különböző 
elé vülési idők vonatkoznak a különböző keresetekre, 
és bizonyos esetekben, például Spanyolországban, az 
elévülési idők még régiónként is eltérnek az országon 
belül. A vállalatok közötti, illetve egyes kereskedelmi 
jogviták esetében szintén külön elévülési idő érvényesül.

Az országok többségében a polgári eljárásokban érvé-
nyesülő elévülési idő a legtöbb jogsértés tekintetében 
három és öt év között váltakozik. Spanyolországban 
a közigazgatás ellen indított polgári eljárások, illetve 
kár té rítési ügyek esetében az elévülési idő a követelést 
alapjául szolgáló cselekmény bekövetkeztétől számított 
egy év. Ez rendkívül rövid.

Egyes országokban, így Ausztriában, Észtországban, 
Finn országban, Görögországban, Szlovákiában és Szlo-
véniában létezik megbékélési időtartamnak is nevezett 
abszolút elévülési időtartam, amely 10 és 30 év között 
váltakozik.

Az elévülési idő a közigazgatási és fegyelmi eljárásokban 
három hónap és hat év között váltakozik. Bár erre ke vés 
bizonyítékot találtak, egyes kutatók rámutattak, hogy a 
rövidebb időtartam a fegyelmi felelősségre vonás aka-
dályát képezheti. Ausztriában például a bün te tőeljárási 
törvénnyel való kapcsolat különösen releváns lehet. E ren-
delkezés kimondja, hogy a rendőr ség, az ügyész és a bíró-
ság köteles tájékoztatni az illetékes szervet, amennyiben 
egy köztisztviselő ellen büntetőeljárást folytatnak, vagy 
az befejeződik. E tájé koz tatási kötele zettség alapján 
meg  kez dődik a fegyelmi eljárás rövidebb elévülési ideje, 
így annak lefolytatására kevesebb idő marad. Ezt a ha-
tást tovább fokozza az, hogy a rövid elévülési idő nem 
hosszabbodik meg a bün tetőeljárás hosszabb elévülési 
idejéig, amennyiben a köztisztviselő kötelességszegése 
bűncselekményt valósít meg.21

Lettországban és Litvániában a GRECO megállapította, 
hogy a jelenlegi közigazgatási jogi elévülési idő túl rövid 
lehet ahhoz, hogy biztosítsa a politikai pártok finan szí-
rozásának tényleges ellenőrzését. Lettországban az 

ál ta lános közigazgatási jogi rendelkezések szerint az 
elé vülési idő a cselekmény elkövetésétől számított egy 
év. Figyelemmel a politikai pártok éves pénzügyi je len-
téseinek benyújtására rendelkezésre álló időre, illetve 
a jelentések benyújtásánál időnként tapasztalt kése-
delmekre, ezek az időtartamok rövidek a politikai finan-
szírozás ellenőrzésével összefüggésben. A GRECO ezért 
mindkét esetben azt ajánlja, hogy a vonatkozó elévülési 
időket hosszabbítsák meg.22

2.9 egyéb, az elévülést 
befolyásoló eljárási korlátok 
Eljárási korlátok
Az elévülési idő mellett egyéb rendelkezések is korlátoz-
hatják a büntetőeljárások tartamát. E rendelkezések 
indoka az, hogy a büntetőeljárásban nem lehetnek 
éssze rűtlen késedelmek, egyik szakaszban sem. Időbeli 
korlátokat szabnak például a tárgyalást megelőző 
nyomozásokra, és a bizonyítékok összegyűjtésére. 

Csehországban a rendőrségnek hat hónap alatt kell 
megállapítania, hogy elkövették-e a bűncselekményt. 
Ugyanakkor ez az időtartam meghosszabbítható. Időbeli 
korlát vonatkozik a tárgyalás elrendelésére, az előzetes 
meghallgatásra és a vádemelésre is. A rendőrségnek 
eljárási cselekmények elvégzése előtt további többszintű 
jóváhagyásra van szüksége, az ügyészség pedig túlzott 
elvárásokat támaszt a rendőrségi cselekményekről való 
hivatalos értesítés tekintetében. Görögországban a 
tár  gya lást megelőző fogvatartás csak kivételes alapon 
ha  ladhatja meg a hat hónapot, az Igazságszolgáltatási 
Tanács jóváhagyásával. Litvániában a vádlott panasszal 
élhet, amennyiben a nyomozást nem fejezik be az első 
kihallgatást követő hat hónapon belül. Portugáliában a 
bűnügyi nyomozásokat hat hónapon belül be kell fejezni 
(ez egyes esetekben tizenkét hónapra hosszabbítható 
meg). Szlovákiában nem érvényesülnek konkrét határi-
dők, az állítólagos elkövető azonban fellebbezhet az 
Alkotmánybírósághoz, amennyiben úgy véli, hogy az 
eljárás ésszerűtlenül hosszúra nyúlt.

Az eljárás korlátok relevanciája különösen nyilvánvaló 
az elévülési időt nem alkalmazó országokban, így Íror-
szágban, ahol a vádemelésről szóló határozatokra vonat-
kozó hivatalos statisztikák egyértelműen azt mu tatják, 
hogy a túlzottan súlyos bizonyítási teher a legjelentősebb 
tényező a büntetőeljárást megszüntető határozatoknál.
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2.10 A nemzetközi szervezetek 
ajánlásai

Az elévülési idők jelentőségét a korrupció elleni 
küzdelemben számos vonatkozó nemzetközi aktus 
is elismerte. Az ENSZ korrupció elleni egyezménye 
(UNCAC) úgy rendelkezik, hogy „[a] részes államok 
szükség szerint hazai jogukban hosszú elévülési 
időtartamot állapítanak meg az ezen Egyezménynek 
megfelelően megállapított bűncselekménnyel szembeni 
eljárások megkezdéséhez, és hosszabb elévülési 
időtartamot állapítanak meg vagy felfüggesztik az 
elévülést, ha a feltételezett elkövető kivonta magát az 
igazságszolgáltatás alól” (29. cikk). A jogi személyekkel 

kapcsolatban az UNCAC 26. cikkének (4) bekezdése a 
következőket mondja ki: „A részes államok különösen 
biztosítják, hogy az e cikk értelmében felelős jogi 
személyeket hatásos, arányos és visszatartó büntetőjogi 
és nem büntetőjogi szankciókkal sújtják, beleértve a 
pénzbeli szankciókat is”.

Emellett a Gazdasági Együttműködési Fejlesztési 
Szervezet külföldi hivatalos személyek megvesztegetése 
elleni küzdelemről szóló egyezménye a következőket 
mondja ki „A külföldi hivatalos személy megveszte-
getésének bűncselekménye esetében az elévülésre 
alkalmazandó szabályoknak megfelelő időt kell bizto-
sítaniuk a nyomozásra és a büntetőeljárásra” (6. cikk).
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Bár az Európa Tanács (ET) korrupció elleni büntetőjogi 
egyezménye nem határoz meg standard elévülési időt, 
a GRECO harmadik értékelési fordulójában vizsgálta a 
kérdést.23

Az EU korrupció elleni egyezménye nem tartalmaz 
releváns jogszabályi rendelkezést.24

A büntetőügyek tekintetében az OECD WGB és a 
GRECO további iránymutatást nyújtott a „megfelelő” 
és „hosszú” kifejezések értelmezéséhez az elévülési 
idő kapcsán, bár ismét csak általános ajánlásokat 
tettek a minimum standardok vagy helyes gyakorlatok 
megállapítása helyett.

Az OECD WGB, amely kizárólag a külföldi veszte ge-
tések szabályozását vizsgálta, rámutatott, hogy az 
elévülési időt az adott ország nemzeti büntetőjoga 
végrehajtásának általános feltételeivel összhangban, 
illetve a vonatkozó eljárási szabályokra, így a nyug -
vási és félbeszakítási okokra tekintettel kell megál-
lapítani. A WGB konkrétan azt állapította meg, hogy 
Franciaországban, Spanyolországban és Magyaror-
szágon az egyes korrupciós ügyekre vonatkozó há rom 
év túlságosan rövid lehet, és Magyarország eseté-
ben öt év lenne a megfelelő. A harmadik értékelési 
fordulóval összefüggésben a GRECO úgy vélte, hogy 
a Franciaországban a vesztegetésre vonatkozó három 
éves elévülési idő túlságosan rövid. Lettország esetében 
a befolyással üzérkedésre vonatkozó két éves időszakot 
a GRECO szintén túlságosan rövidnek találta.

Összefoglalva, az OECD WGB és GRECO gyakran 
úgy tekinti, hogy öt év megfelelő elévülési idő, bár 
rámutatnak, hogy ezeket az időtartamokat hozzá kell 
igazítani az adott ország igazságszolgáltatási rend-
szeréhez és az ottani realitásokhoz. Ugyanakkor bizo-
nyos körülmények között nem megfelelőnek minő sítette 
az OECD WGB az ötéves (vagy hosszabb) elévülési 
időt is, például Belgium, Bulgária, Görögország és 
Olasz ország esetében, ahol a büntetőeljárás gyakran 
hosszan elhúzódnak. Az OECD WGB és a GRECO arra 
is rámutatott, hogy az elévülési időnek rugalmasnak kell 
lennie a nyugvás, meghosszabbítás és félbeszakadás 
szempontjából.

Ahogy arra fentebb utaltunk, az UNCAC ellenőrzési 
rendszerét csak nemrégiben fogadták el, és így az még 

nem nyújtott semmilyen értelmezést az elévülési idővel 
kapcsolatosan.

Ezzel szemben a polgári eljárások elévülési idejének 
alapja az ET polgári jogi egyezménye, amelyben az 
elévülési idők meg vannak határozva. Az egyezmény 
szerint a kártérítési eljárás elévülési határideje nem lehet 
kevesebb, mint három év, attól a naptól számítva, hogy 
a károsult személy tudomást szerzett (vagy ésszerűen 
tudomást szerezhetett) a kárról vagy a korrupciós 
cselekmény megtörténtéről. Emellett az a polgári jogi 
előírás, hogy a felelős személy kilétének ismertnek kell 
lennie, szintén alkalmazandó ilyen esetekben.25 Emellett 
a polgári jogi eljárásokban a legtöbb ország hosszabb 
időtartamot határoz meg, amely után az eljárást nem 
lehet megindítani (polgári jogi elévülés). Az ET polgári 
jogi egyezménye úgy rendelkezik, hogy az eljárás megin-
dításának abszolút korlátja nem érvényesülhet a korrupt 
cselekménytől számított tíz évig.26

2.11 közelmúltbeli és folyamat-
ban lévő reformtörekvések

Egyes európai jogrendszerekben a közelmúltban jelentős 
reformokat vezettek be e területen, vagy abban jelenleg 
zajlanak a reformok, amelyek esetenként nemzetközi 
szervezetek iránymutatásain alapulnak. Lettországban 
például jelentős módosításokat dolgoztak ki 2009-ben, 
a GRECO ajánlásaival összhangban. Módosították a 
büntetőjog gazdasági és hivatali vesztegetésre vonat-
kozó rendelkezéseit. A befolyással üzérkedés bünte tési 
tételét két évről három évre növelték az ajánlat elfoga-
dása esetén, az anyagi értékek felajánlása esetén pedig 
öt évre. Ennek eredményeként a befolyással üzérkedésre 
vonatkozó elévülési idők is hosszabbak lettek (jelen leg 
ez öt év). Portugáliában a nemrég elfogadott módosí-
tások jelentősen megnövelték az elévülési időt több 
korrupcióval összefüggő bűncselekmény esetén. Litvá-
niában éppen most fogadtak el egy új törvényt, amely 
valamennyi bűncselekmény esetében megnöveli az 
elévülési időt, és kinyilvánított politikai akarat van arra, 
hogy a hivatali visszaélés elévülési idejét is növeljék.

Románia új büntető törvénykönyvet fogadott el, de azt 
még nem alkalmazzák. Bár az új büntető törvénykönyv 
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rövidebb büntetéseket állapít meg, ezzel rövidebb 
elévülési időket alkalmazva, Romániában azonban 
hatályban van egy korrupcióellenes törvény,27 amely 
speciális büntetéseket állapít meg a korrupcióval 
összefüggő bűncselekményekre, valamint kiegészítő 
eszközöket biztosít a korrupciós ügyek nyomozásához, 
az azokban való vádemeléshez, illetve a tárgyaláshoz. 
Ezért az új szabályozást a helyi érintettek pozitív 
változásként értékelik.

Görögországban az igazságszolgáltatási folyamat 
elhúzódása elleni küzdelmet célzó reformokat 2010 
szeptemberében fogadták el. Az ügyészség felügyelője 
hat ügyészt jelölt ki, akik kizárólagosan felelnek a 
nyomozásért, valamint a korrupcióval és korrupcióval 
összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek 
intézéséért. A rendkívül fontosnak ítélt ügyeket két 
ügyészre szignálják, és azokat szorosan figyelemmel 
kíséri a felettes ügyész.

Mivel ezekre a reformokra csak nemrégiben került sor, 
hatásuk még nem értékelhető. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy ezeket a rövid vagy nem megfelelő 
elévülési időkből fakadó hézagok csökkentése, illetve 
a jogi szabályozás más módon való javításának 
szellemében fogadták el.

Ellentétben az általános trenddel, amely hosszabb 
elévülési idők felé mutat, a legújabb olaszországi 
reformok azok lerövidüléséhez vezettek. A 2005-ös 
reform a legtöbb bűncselekmény esetében felé-
re csökkentette az elvülési időt. 2010-ben egy új 
törvényjavaslatot nyújtottak be, amelynek vitája 
most is folyamatban van. A javaslat az eljárás meg-
szün tetését írja elő, annak meghatározott szaka-
szaival összefüggésben. A több, mint 10 év szabad-
ságvesztéssel büntethető súlyos bűncse lekmények 
esetében az elévülési idő négy évig tart az első fok 
esetében, két évig a másodfok esetében, és másfél 
évig a harmadfok esetében. Bár mindkét új reformot a 
tárgyalások tartalmának rövidítésére irányuló szándékkal 
indokolták, így kívánva biztosítani az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye 6. cikkének megfelelő ésszerű 
időtartamot, a statisztikai adatok komoly aggodalmakat 
vetnek fel azok hatásait illetően: 2005 óta az összes 
büntetőbírósági eljárás 10-13%-át szüntették meg 
elévü lés miatt, vagyis tíz tárgyalásból több, mint egy az 
állítólagos elkövető büntetlenül maradásával végződött.28 
Ez az arány különösen magas és komoly aggodalmakat 
vet fel az olasz igazságszolgáltatási rendszer hatékony-
ságát illetően.
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3. gyenge ponTok és helyes gyAkorlATok

3.1 A kutatás során azonosított 
legjelentősebb gyenge pontok

Az, hogy az elévülési idők kellőképpen hosszúak a 
korrupció és a korrupcióval összefüggő bűncse lek-
mények üldözéséhez, számos kérdésen múlik. Szoros 
kapcsolat áll fenn az igazságszolgáltatás összesített 
hatékonyságával, ami egyértelműen erős hatást gya ko-
rolt a bűncselekmények nyomozásához és a bün tető-
eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra.  
A bűnüldöző szervek és a bíróságok humánerőforrás-
hiányát, valamint személyzetük szakértelmének hiányát a 
korrupciós ügyek nyomozása és üldözése terén az egész 
EU-ban a korrupcióellenes jogszabályok végrehajtásának 
jelentős akadályai közé sorolták.

Összességében a következő gyenge pontok 
azonosítására került sor:

3.1.1 Az elévülési idők túlságosan rövidek ahhoz, hogy bizto
sítani tudják a korrupció hatékony üldözését

Egyes európai országokban az elévülési idők túlságosan 
rövidek ahhoz, hogy biztosítani tudják a korrupció és 
a korrupcióval összefüggő bűncselekmények ha té-
kony üldözését. Franciaországban a legtöbb korrup-
ciós bűncselekmény elévülési ideje három év. A legtöbb 
országban az elévülési idő eltér a különböző bűncse-
lekmények esetében. Spanyolországban néhány bün-
tető eljárásban az elévülési idő csupán három év. Az 
olyan polgári eljárások esetében, mint a kártérítési 
eljárások vagy a közigazgatással szemben folytatott 
eljárások az elévülési idő a követelés alapjául szolgáló 
cselekmény bekövetkeztétől számított egy év. Ez 
rendkívül rövid, és komolyan korlátozhatja a korrupció 
áldozatainak lehetőségeit arra, hogy fellépjenek a 
felelősökkel szemben. 

Görögországban különösen megdöbbentő, hogy a 
miniszterekre vonatkozó elévülési idő rövidebb, mint a 
hétköznapi polgárokat érintő. Az erre vonatkozó törvény, 
amely egyébként bűntársaikra is kiterjed a „büntetendő 
cselekmények” – mind bűntettek, mind vétségek - 
elévülési idejét öt évben állapítja meg (az abszolút 
időtartam tíz év), attól a naptól kezdődően, amikor a 
bűncselekményt elkövették.29 Valójában a mentelmi 
jogra vonatkozó rendelkezések miatt a miniszterekkel 

szemben csak akkor lehet büntetőeljárást indítani, ha 
ahhoz a parlament hozzájárul.30 E rendelkezés követ-
kezményeként előfordulhat, hogy a bűncselekmény 
üldözésére egyáltalán nem került sor.

A rövid abszolút időtartamok különösen problémásak: 
Olaszországban az abszolút elévülési idő hét és fél év 
a legtöbb korrupcióval összefüggő bűncselekmény 
esetében.31 Finnországban az elévülési időt legfel jebb 
egy évvel lehet meghosszabbítani. Ez a meghosszab-
bítási időtartam számos ügyben túlságosan rövid ahhoz, 
hogy biztosítsa azok befejezését.

3.1.2 A fellebbviteli eljárások beszámítása az elévülési időbe 
büntethetetlenséghez vezethet

Több ország szabályozása szerint az elévülési idő 
az első fokú ítélet meghozataláig telik. A fellebbviteli 
eljárások hosszát nem korlátozza az elévülési idő. 
Bizonyos országokban (például Németországban, 
Görögországban, Olaszországban, Portugáliában és 
Szlovákiában) az elévülési idő addig telik, amíg az 
ítélet jogerőre nem emelkedik, vagyis az elévülési idő a 
fellebbviteli eljárásra is kiterjed.

Olaszországban és Görögországban ez a rendelkezés 
ismételten az ügyek elsőfokú ítéletet követő megszün-
tetéséhez vezetett. Görögországban, ahol sok bűn-
cse lekményre nyolcéves abszolút elévülési idő vo-
natkozik, nagy a kockázata annak, hogy az eljárás 
úgy ér véget felmentéssel, hogy az ügy ítélethozatal 
céljából a fellebbviteli bíróság, sőt, esetleg a legfelsőbb 
bíróság előtt van. Emellett a büntető törvénykönyv egy 
rendelkezése alapján az ügyész jogosult a büntetőeljárás 
lezárásra és folyamatban levő ügyek megszüntetésére, 
amennyiben az elévülési idő hamarosan letelik.

Németország, Portugália és Szlovákia ezt a problémát 
más módon oldja meg. Németországban az elsőfokú 
ítélet meghozatalát követően az elévülés a jogerős 
ítéletig nyugszik.32 Portugália hasonló mechanizmust 
alkalmaz.33 Szlovákiában minden további eljárási 
cselekmény, így az elsőfokú ítéletet követő fellebbezés 
is félbeszakítja az elévülést, vagy az elévülési idő 
újrakezdődik. Mivel Szlovákiában és Németországban 
nincs abszolút elévülési idő, így de facto az elsőfokú 
eljárás után az eljárás sosem évül el.
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3.1.3 A mentelmi jog nem nyugvási vagy félbeszakítási ok

Több európai országban a parlamenti képviselőket és a 
kormány tagjait mentelmi jog védi az esetlegesen po-
litikailag motivált vádakkal szemben. Az ilyen sze mé-
lyeket érintő korrupció és a korrupcióval összefüggő 
bűncselekmények hatékony üldözése érdekében létfon-
tosságú, hogy az ilyen mentelmi jog nyugvási vagy 
félbeszakítási ok legyen az elévülési idő tekintetében. 
Ugyanakkor ez nincs mindig így.

Ausztriában a mentelmi jog fennállása nyugvási ok, 
azonban csak magára a mentelmi jogot élvező kép-
vi selőre vonatkozik, nem valamennyi érintett szemé-
lyre. Egy igazságügyi miniszteri rendelet legújabb 
értelmezése szerint ezt akkor is alkalmazni kell, ha a 
mentelmi jogot élvező képviselő sok résztvevő egyike, 
például tanú. Ilyen esetben az eljárás elhalasztható, 
azonban az elévülési idő csak a képviselő tekintetében 
nyugszik, nem valamennyi résztvevő tekintetében. 
Mivel az országgyűlési képviselőket a bűnüldöző szer-
vek parlamenti tevékenységükhöz kapcsolódó bűn-
cselekmények miatt nem üldözhetik (felelőtlenség), 
és hivatásukhoz nem kapcsolódó bűncselekmények 
miatt is csak akkor járhatnak el, ha a parlament egy 
különbizottsága hozzájárul a büntetőeljárási cselek-
ményekhez (sérthetetlenség), e rendelkezés könnyen azt 

eredményezheti, hogy megszüntetik azokat az ügyeket, 
amelyekben képviselők is érintettek, mivel a többi 
résztvevő tekintetében lejár az elévülési idő.

3.1.4 A kölcsönös jogi segítségnyújtás iránti kérelem nem 
nyugvási vagy félbeszakítási ok 

A kölcsönös jogi segítségnyújtás és a kiadatási kérel-
mek teljesítése hosszú ideig – több hónapig vagy 
évig – is eltarthat, ami akadályt jelenthet a korrupciós 
bűncselekmények hatékony üldözésében, az azokra 
vonatkozó elévülési idő lejárta előtt. Több olyan európai 
ország van, amelyekben a kölcsönös jogi segítségnyújtás 
és a kiadatási kérelmek nem képezik az elévülési idő 
nyugvásának vagy félbeszakadásának okát. Ezek közül 
egyes országok, mint például Ausztria, ugyan nem 
tekintik a kölcsönöcs jogi segítségnyújtást nyugvási 
oknak, azonban az ezen országbeli szakértők szerint ezt 
nagymértékben kompenzálják egyéb, az elévülési idő 
meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések.

Bizonyos országokban további problémák is felmerülnek 
a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban. Dánia 
és Bulgária például nem nyújt segítséget, amennyiben 
saját elévülési idejük letelt, még akkor sem, ha az ügyben 
szereplő magatartás a megkereső államban még eljárás 
alá vonható. Mivel az elévülési idő Dániában öt év, ez 
komoly akadályt jelenthet a korrupcióval összefüggő 
bűncselekmények üldözésében más országokban, ahol a 
nyomozás öt évnél tovább is tarthat.

3.2 A helyes gyakorlatok példái

Nem annyira magában véve az elévülési idő tartama, 
hanem a tartam, a nyugvási és felfüggesztési okok, 
valamint az igazságszolgáltatási rendszer együtthatása 
határozza meg azt, hogy egy adott elévülési szabályozás 
alapján hatékonyan lehet-e üldözni a korrupciót és 
a korrupcióval összefüggő bűncselekményeket. 
Ugyanakkor bizonyos helyes gyakorlatok azonosíthatók 
a kutatás alapján.

3.2.1 Rugalmasság az elévülési idő kezdő időpontját illetően

A büntetőjogban az elévülési idő rendszerint azon a 
napon kezdődik, amikor a bűncselekményt elkövették. 

Azok Az országok, Ahol A menTelmI jog 
nem nyugvásI vAgy félbeszAkíTásI ok Az 

elévülésI Idő Tek InTeTében

bulgária, dánia, észtország, finnország, görögország34, olasz

ország, litvánia, málta, hollandia, románia, spanyolország

Azok Az országok, Ahol A kölcsönös 
jogI segíTségnyújTás IránTI kérelem nem 
képezI Az elévülésI Idő nyugvásánAk okáT

Ausztria35, belgium, bulgária, dánia, észtország, görögország, 

olaszország, hollandia, portugália, románia, spanyolország, 

szlovákia, szlovénia36
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Ugyanakkor több európai jogrendszer alkalmaz olyan 
mechanizmusokat, amelyek kezelik a korrupciós ügyek 
kései felfedezését.

7. táBlázAt A korrupció és korrupcióvAl összeFüggŐ 
bűncselekMények kései FelFedezése ÁltAl okozott 
késedeleM kezelését szolgÁló MecHAnizMusok – néHÁny 
példA eu tAgÁllAMokból

3.2.2 Nagyon hosszú abszolút elévülési idő, vagy az abszolút 
elévülési idő hiánya

Bizonyos jogrendszerekben nincs abszolút elévülési 
idő a büntetőjogban. Amennyiben az a megközelítés 
összekapcsolódik a nyugvási és félbeszakítási okok átfo-
gó rendszerével, valamint a megfelelő relatív elévülési 
időkkel, akkor nagyon kicsi a kockázata annak, hogy az 
ügyeket elévülés miatt kell lezárni.

Ausztriában például nincs abszolút elévülési idő, s 
a relatív elévülési idők pedig de facto csak a bűn-
cselekmény elkövetésének napja, és az első nyo-
mozati intézkedés között relevánsak. Bár ez 
csök kenti annak kockázatát, hogy a korrupcióra 
vonatkozó büntetőeljárást az idő múlása miatt 

szün tetik meg, ugyanakkor minimálisra szorítja a 
rendszer hatékonyságát az Emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
6. cikkének (1) bekezdésében előírt ésszerű időn 
belül megtartott tisztességes tárgyalás előmozdítása 
szempontjából.

3.2.3 Az elévülési idő lejártához közeledő ügyek elsőbbségben 
részesítésének lehetősége

Portugáliában szinte egyetlen ügy sem évül el, ami 
rész ben annak tulajdonítható, hogy azokat az ügyeket, 
amelyekben jelentős kockázata van a megszüntetésnek, 
elsőbbségben részesítik az ügyészségen és a rendőr-
ségen belüli ügyelosztás, illetve nyomozás kap csán, így 
biztosítva, hogy az államot megillető ius puniendivel39 
azt megelőzően éljenek, hogy a jogi korlátok miatt 
be kellene fejezni a büntetőeljárást. E rendelkezés 
következtében az elévülés miatt megszüntetett bünte-
tőeljárások száma jelentősen csökkent: 1990 és 2000 
között a megszüntetett eljárások aránya 6,8% volt, amit 
a 2000 és 2007 közötti időszakban 0,5%–ra csökkent. 
Ugyanakkor ugyanebben az időszakban a bíróságok 
előtt folyó eljárásoknál ilyen elsőbbségben részesítésre 
nem került sor, és a bírósági szakaszban elévülés miatt 
megszüntetett eljárások száma nőtt az utóbbi néhány 
évben (2007-2009).

Hasonló rendelkezés Görögországban is létezik, de ez 
eddig nem járt számottevő eredménnyel.

3.2.4 Az elévülés nyugvása vagy félbeszakadása, amennyiben 
az elkövető újabb bűncselekményt követ el
Ausztriában az elévülési idő nyugszik, amennyiben az 
elkövető újabb, hasonló jellegű bűncselekményt követ el 
az eredeti bűncselekmény elévülési ideje alatt. Néhány 
másik országban ilyen esetben az elévülés félbeszakad. 
Ezt azt jelenti, hogy a vádlottnak az elévülési idő teljes 
tartama alatt tiszteletben kell tartania a törvényt, annak 
érdekében, hogy ügye elévülhessen. Következésképp 
megfelelőnek tekintik, hogy a vádlottal szemben nem 
lehet büntetőeljárást folytatni, ha egy ésszerűen megha-
tározott időszakban törvénytisztelő magatartást tanusít. 
Ausztriában e nyugvási ok eredményeként kevesebb 
elévült ügy van. Ez azt is jelenti, hogy a kevés elévült 
ügyet elfogadhatónak tekintik, mivel az elkövető 
törvénytisztelő magatartást tanúsított az elévülési idő 
teljes tartama alatt. 

Az elévülési idő kezdete

Folytatólagos bűncselekmény: 
az elévülési idő az 
utolsó bűncselekmény 
megtörténtekor kezdődik

Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Csehország, 
Észtország, Franciaország, 
Görögország (bizonyos 
bűncselekményeknél), 
Magyarország, Portugália, 
Szlovákia, Szlovénia és 
Románia,

Folyamatos bűncselekmény: 
az elévülési idő számítása 
akkor kezdődik, amikor 
a jogellenes tevékenység 
megszűnt

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Észtország, 
Görögország (bizonyos 
bűncselekményeknél), 
Olaszország, Portugália, 
Románia, Szlovákia, 
Szlovénia

Megkísérelt 
bűncselekményeknél az 
elévülési idő számítása az 
utolsó kifejtett cselekmény 
napján kezdődik

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Magyarország, 
Olaszország, Portugália

Az elévülési idő az eredmény 
bekövetkeztének napján 
kezdődik

Ausztria37, Bulgáriai38, 
Csehország, Litvánia

Egyedi elévülési idők egyes 
ágazatokban vagy egyes 
bűncselekményeknél

Görögország, Románia
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3.2.5 Az adatok és statisztikák elérhetősége
Bizonyos országokban, így Magyarországon, 
Írországban, Lettországban és Portugáliában elérhetők 
a részletes statisztikák. Ezek különösen értékesek, 
amennyiben nem csak az elévült eljárások számáról 
szolgáltatnak adatokat, hanem a megszüntetések okairól 
is, mint Portugáliában. Írországban a büntetőeljárások 
le nem folytatásának okaira vonatkozó statisztikák 
egyszerűen elérhetők az ügyészség igazgatójának 
honlapján. Az adatok elérhetősége és az azokhoz való 
egyszerű hozzáférés nagy segítséget nyújt a gyenge 
pontok azonosításában és kezelésében.

Ahogy fent említettük, a nemzeti adatgyűjtésekre két 
szinten került sor. 11 országban a kérdést mélységben 
tanulmányozta a helyi TI tagozat. A többi 16 EU 
tagországbani40 áttekintő értékelést végeztek.

Ez a fejezet röviden összefoglalja az elévülési idő szabá-
lyozásának jellemzőit a mélységi tanulmányok által 
érintett 11 országban. A részletes jelentések és az egyes 
tanulmányok megállapításai a www.transparency.org 
honlapon találhatók meg.

Ausztria
Összességben az osztrák elévülési szabályozás jól 
működik. Az abszolút elévülési idők büntetőeljárásbeli 
hiánya összekapcsolódik a nyugvási okok átfogó 
rendszerével. Valójában az elévülési idő csak a bűncse-
lekmény elkövetésének napja és a formális vádemelés, 
vagy korábbi, nyugvással járó nyomozati cselekmények 
közötti időszakban releváns. Amennyiben az elkövető 
újabb ugyanolyan jellegű bűncselekményt követ el az 
elévülési idő alatt, a korábbi bűncselekmény nem évül 
el, amíg a későbbi bűncselekmény elévülési ideje le 
nem jár. A polgári eljárásokban a bűncselekmény folytán 
kárt szenvedett fél a kár bekövetkezésétől számított 30 
évig igényelhet kártérítést, még akkor is, ha a kár és 
az elkövető személye eleve ismert volt. E rendelkezés 
kizárja, hogy az elévülési idő a korrupcióval kapcsolatos 
polgári eljárások akadálya legyen.

Az osztrák elévülési szabályozás fő gyengeségei a 
végrehajtó szervekhez kapcsolódnak, amelyek nem 
rendelkeznek megfelelő felszereléssel a gazdasági 
bűncselekmények nyomozásához és a büntetőeljárás 

lefolytatásához. Egyes szakértők szerint az üzleti 
tapasztalatok hiányát a humánerőforrás általános 
hiánya, valamint az ügyészek alacsony színvonalú 
képezése kíséri. A specializált korrupcióellenes 
ügyészi hivatal létrehozása 2008-ban ezt a problémát 
kívánta kezelni. Nemrégiben az igazságügyi miniszter 
törvénytervezetet nyújtott be, amely előirányozza e 
szervezetből egy nemzeti ügyészi hivatal létrehozását. 
A tervezet szerint a hivatal feladatköre nem csak a 
korrupciós bűncselekményekre terjedne ki, hanem 
a súlyos gazdasági bűncselekményekre is. A hivatal 
költségvetését továbbá ötszörösére emelnék, ami 
javíthat a helyzeten.

Emellett a nyugvási okok tekintetében hézagok vannak 
olyan esetekben, amikor az eljárásokban mentelmi 
joggal rendelkező parlamenti képviselők is érintettek. A 
büntető törvénykönyv szerint a képviselőket a bűnüldöző 
szervek parlamenti tevékenységükhöz kapcsolódó 
bűncselekmények miatt nem üldözhetik (felelőtlenség), 
és hivatásukhoz nem kapcsolódó bűncselekmények 
miatt is csak akkor járhatnak el, ha a parlament egy 
különbizottsága hozzájárul a büntetőeljárási cse lek-
ményekhez (sérthetetlenség). E rendelkezés emel lett 
késedelmeket okozhat a nyomozásban és a bün tető-
eljárásban olyan ügyekben, ahol a mentelmi joggal 
rendelkező képviselő csak egy a résztvevők közül, vagy 
- egy friss igazságügyi miniszteri értelmezés szerint– 
adott esetben csak tanú. Mivel a nyugvási okok csak 
magára a képviselőre vonatkoznak, az elévülési idő a 
többi résztvevő tekintetében tovább telik, akkor is, ha az 
eljárást felfüg gesztik, a parlamenti bizottság döntésére 
várva. Ez min den képpen hézagot jelent az osztrák 
nyugvási okok rend szerében, amely egyébként rendkívül 
átfogó jellegű. Mivel számos parlamenti képviselő 
más közfunkciókat is ellát, például polgármester, 
e rendelkezés jelentős számú esetben képezheti a 
büntetőeljárás akadályát.

bulgária
Bulgáriában az elévülési idő szabályozása összes-
ségében úgy van kialakítva, hogy az egyszerre célozza 
a nyomozással és a büntetőeljárás lefolytatásával 
megbízott hatóságok keretek közé szorítását, illetve 
azt, hogy lehetőséget biztosítson az elkövető felelős-
ségéről történő meghosszabbított időtartamon belüli 
dön tésre. A bolgár büntetőtörvénykönyv egy sajá-

4. T Izenegy rövId országprofIl
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tossága, hogy az elévülési idő a bűncselekmény 
elkövetésének időpontjától a vonatkozó bírósági 
határozat végrehajtásáig tart, emellett pedig léteznek 
ideiglenes nyugvási és felfüggesztési okok is. A bünte-
tőeljárásban érvényesülő elévüléssel szemben az 
egyéb – közigazgatási, fegyelmi és polgári – felelősségi 
típusokra vonatkozó elévülési idők ehhez képest rövidek: 
öt év a jogsértő cselekmény elkövetésétől számítva.

Bulgáriában az elévülési idő miatt befejezett tárgyalást 
megelőző, illetve bírósági eljárásokra vonatkozó sta-
tisztikai adatokat 2005 óta gyűjtik. Jellemző, hogy a 
2005 és 2009 közötti időszakban a tárgyalást megelőző 
szakaszban felfüggesztett eljárások 50-80%-át az elé-
vülés miatt függesztették fel, míg az elévülés miatt felfüg-
gesztett eljárások aránya egy százalék alatti. Ebből az 
a fő következtetés vonható le, hogy az eljárások felfüg-
gesztésének oka a büntetőeljárások kései megin dítása, 
illetve tartama. Ezzel összefüggésben, annak érdekében, 
hogy a tárgyalást megelőző eljárások lefoly tatásáért 
felelős hatóságokat azok időben törté nő lefolytatására 
szorítsák, 2005 óta létezik egy kezde ményezés a 
felfüggesztet eljárás időszakonkénti újraindítására.

Az elévülési idő végrehajtásának fő gyengesége egyrészt 
abból adódik, hogy az igazságszolgáltatási rendszer 
kü lönböző területein dolgozó tisztviselők eltérően ér-
tel mezik és alkalmazzák a szabályokat, másrészt pe dig 
abból, hogy léteznek lehetőségek az eljárások kés-
letetésére, amelyek eredményeként az elévülési idő lejár 
a jogerős bírósági ítélet meghozatalát megelőzően. A 
bol gár büntető törvénykönyv legfrissebb módosításai, 
amelyek jelentősen csökkentették annak esélyét, hogy az 
eljárást megrekesszék, különösen a terhelt részéről, már 
most is kedvező eredményeket mutatnak.

Összesítve, az elévülési idő nem tartozik az elkövetők 
felelőssége megállapításának útjában álló kulcsfontos-
ságú akadályok közé. Ami a korrupcióval össze-
függő bűncselekmények felderítését és nyomo zását 
akadályozza, az a korrupt cselekményben résztve vők 
közös érdeke, és a lehetőség arra, hogy valamennyi 
résztvevő felelősséget vállaljon cselek ményeiért, továbbá 
a nyomozó hatóságok tagjainak bizalmatlansága, 
illetve a hatékony tanú védelem hiánya. A helyzet 
javulása akkor képzelhető el, ha jogszerű és hatékony 
igazságszolgáltatást alakítanak ki, együttesen a 
korrupciós ügyekben érintettek tanúvédelmével.

csehország
A korrupcióval összefüggő bűncselekmények 
elévülési idejét nem tekintik kardinális kérdésnek 
Csehországban. Széleskörű nyugvási és félbeszakadási 
okok léteznek, emellett pedig nincs abszolút elévülési 
idő, így korlátozott annak kockázata, hogy az ügyek 
elévülnek. Az elévülési idővel, mint a büntetőeljárások 
megszüntetésének okával kapcsolatban nem állnak 
rendelkezésre statisztikák. Ugyanakkor a megkérdezett 
szakértők rámutattak más, az elévülési idő lejárta 
előtt a büntetőeljárást akadályozó okokra, amelyek 
elősegíthetik a korrupt magatartás büntetlenül mara-
dását. Kritikus probléma a szándék bizonyítása az 
eljárás megkezdése előtt. A gondatlan (nem szándékos) 
bűncselekmények körét tágítani kellene, a rendőrségnek 
pedig képesnek kellene lennie arra, hogy dokumentálja a 
korrupcióval összefüggő bűnözést, anélkül, hogy először 
büntetőeljárást indítana.

Az elévülési időre vonatkozó cseh szabályozás egy másik 
gyenge pontja egészen új. Az új büntető törvénykönyv 
megszüntette az elévülés nyugvását abban az esetben, 
ha az elkövető külföldön van. Ezt a rendelkezést vissza 
kellene állítani. Összhangban a nemzetközi és európai 
kötelezettségekkel be kellene vezetni a jogi személyek 
büntetőjogi felelősségét, különösen vesztegetés, 
jogellenes tevékenységből származó bevétel, stb. 
esetében. A polgári törvénykönyvben a károkozásra 
vonatkozó szubjektív elévülési időt meg kellene 
hosszabbítani.

A kapacitási problémák szintén komoly gondot jelen-
tenek a korrupció csehországi üldözésével kapcso-
latban. Növelni kellene a büntetőeljárásért felelő 
szervek nyomozási kapacitásait (például konkrét 
operatív technológiákkal). Emellett az összetett gaz-
dasági bűncselekményeket, illetve tulajdon elleni bűn-
cselekményeket néha hibásan kevésbé súlyos, rövidebb 
elévülési idővel járó bűncselekményeknek minősítik.

görögország
Görögországban a fő problémát a bonyolult 
szabályozási rendszer jelenti, amely gátolja a 
gyors igazságszolgáltatást. A végrehajtó szervek 
együttműködése, a személyzet képzése, illetve egy a 



32

korrupcióval összefüggő bűncselekmények üldözésére 
specializálódott hatóság létrehozása segíthet a probléma 
megoldásában.

Az elévülési szabályozás fő gyengesége az, hogy a par-
lament tagjainak esetében az elévülési idő hosszabb, 
mint más állampolgárok esetében, továbbá Görög-
országban rendkívül nehéz elérni a mentelmi jog felfüg-
gesztését. Az egyenlőtlen bánásmód politikai akarat 
kérdése, és azt sürgős ügynek kell tekinteni. Emellett, 
a statisztikák hiányának ellenére, fel téte lezhető, hogy 
ügyek évülnek amiatt, hogy a fellebbviteli eljárás része az 
elévülési időnek, amely egyébként bizo nyos esetekben 
túl rövid ahhoz, hogy kellő idő legyen a bűnüldözésre.

Ugyanakkor léteznek innovatív rendelkezések is a görög 
jogban, így az ügyek elsőbbségben részesítése, a kor-
rupcióval összefüggő ügyek gyors tárgyalása, valamint 
a fegyelmi eljárás elévülése nyugvásának kizárása a 
büntetőeljárás folyamán. Ugyanakkor az utóbbit nem 
mindig alkalmazzák, és eléggé általános, hogy a fegyelmi 
eljárást felfüggesztik a jogerős büntető határozat megho-
zataláig. Emellett, annak érdekében, hogy kezeljék a 
statisztikai adatok iránti egyre növekvő igényt, a korrup-
ciós ügyeket az ügyészség 2009 szeptembere óta rögzíti.

Az ügyhátralék ledolgozása, illetve a gyorsabb igazság-
szolgáltatás felé való elmozdulás érdekében több 
intézkedést lehetne hozni, például ki lehetne alakítani 
speciális tanácsokat a már létező bíróságokon belül, meg 
lehetne szüntetni a kis jelentőségű bűncselekmények 
büntethetőségét, a központi bíróságok (mint az athéni 
elsőfokú bíróság) illetékességi körét pedig regionális 
bíróságokra lehetne telepíteni.

A korrupciós ügyek felderítésének előmozdítása érde-
kében a közérdekű bejelentőket magasabb szintű 
védelemben kellene részesíteni. Ezek a biztosítékok, 
valamint a közvélemény figyelmének a felhívása, illetve a 
fiatalok nevelése alkothatnák a büntetlenül maradás ellen 
folytatott közdelem kiegészítő tényezőit.
 

Magyarország
Magyarországon az elévülésre vonatkozó rendelkezések 
nem tartoznak a büntetlenül maradáshoz vezető 
legfontosabb tényezők közé. Bár az OECD WGB 
és a GRECO azt állapították meg, hogy egyes 

vesztegetési bűncselekmények (köztük a vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatban) esetében a hároméves 
elévülési idő túlságosan rövid, a jelen projekt keretében 
végzett kutatás nem azonosított ezzel kapcsolatban 
jelentős problémákat. Más tényezők, többek között 
a korrupcióval összefüggő bűncselekmények felde-
rítésének elmaradása, sokkal jelentősebbek. A fel-
derítés elmaradását egyrészt a függőségi viszonyok, a 
személyes érdekek, másrészt pedig a becsületesség 
kultúrájának valamint annak a hiánya okozza, hogy a 
hatóságok hatékonyan nyomoznak, illetve büntetőeljárást 
indítanak az ilyen ügyekben.

Az elévülési idővel, és a büntetőeljárások lezárásának 
egyéb okaival kapcsolatosan részletes statisztikák állnak 
rendelkezésre, lehetővé téve a Legfőbb Ügyészség 
számára, hogy minőségi ellenőrzést gyakoroljon a 
nyomozóhatóságok munkája felett. Az adatok szerint 
2005 és 2009 között számos olyan ügy volt, amelyet 
a nyomozati szakban elévülés miatt zártak le, a 
korrupciós ügyek esetében 0,7 és 11% között, míg 
egyéb büntetőügyek esetében akár 25% is (2007-ben). 
A büntetőeljárás későbbi szakaszában az ügyek 0,5-
2,2%-a évült el.

A helyzet javítása érdekében jobb együttműködésre van 
szükség a magyar ellenőrző és nyomozóhatóságok, és 
nemzetek feletti szinten a nyomozóhatóságok között. 
Mivel a korrupcióval összefüggő bűncselekmények igen 
gyakran kötődnek gazdasági bűncselekményekhez, az 
utóbbiak nyomozása és üldözése terén tett erőfeszítések 
fokozása elősegítheti a korrupció elleni küzdelmet. 
Ahogy más bűncselekmények esetében is, a jobb 
személyzet, illetve technikai erőforrások segíthetik a 
rendőrség, valamint a vádhatóságok gazdasági ügyek 
nyomozásával foglalkozó, illetve korrupcióellenes 
egységeinek munkáját. A rendőrség és az ügyészség 
nyomozati szempontból való függetlenségét meg kell 
erősíteni, annak érdekében, hogy a büntetőjog és 
büntetőpolitika valós esetekre való alkalmazásával 
kapcsolatos döntéshozatal semleges, továbbá politika- 
és önkényességmentes legyen.

Írország

Annak ellenére, hogy Írországban a büntetőeljárások 
tekintetében nincs elévülési idő, a korrupcióval 
összefüggő bűncselekmények üldözése alacsony fokú. 



33

Ezzel kapcsolatban kritikus pont, hogy az ír bíróságok 
rendkívül szigorú követelményeket támasztanak a bizo-
nyítással kapcsolatban. Emellett az ügyészség igaz-
gatója nemrégiben maga is közvetlenül foglalkozott a 
kérdéssel, utalva a korrupció összetettségére, valamint 
a fehérgalléros bűnözésre, mint a sikeres büntetőeljárás 
komoly akadályaira. Gyakorlati problémák is felmerülnek, 
amikor a az ügyész az esküdtszék 12 véletlenszerűen 
megválasztott tagjával kerül szembe. 

Az a láthatóan makacs probléma, hogy az állam nem 
képes bizonyos korrupciós bűncselekmények üldö-
zésére, az utóbbi 20 évben, a Tribunals of Inquiry (vizs-
gálóbíróságok) felállításához vezetett, amelyek célja, 
ahogy nevük is mutatja, egyszerűen a korrupciós 
ügyekben való nyomozás. Ezek megalapításának indo-
ka az volt, hogy azok nem kapcsolódnak az igaz ság-
szolgáltatás működéséhez. Ennek egyik követ kezménye, 
hogy a bíróság előtti megjelenésre kötelezett személy által 
szolgáltatott bizonyíték később nem használható fel e 
személy ellen büntetőeljárásban. További és természetes 
következmény a számos, a bíróságon nyilvánosan (és 
nagy közkiadások árán) megjelenő személy korrupt 
magatartása által keltett közfelháborodás, úgy, hogy ezek 
közül elhanyagolható számú személy kénytelen bármilyen 
büntetőjogi szankcióval szembesülni.

Az ír államnak el kell fogadnia az ügyészség igazgatója 
által is elismert alkalmatlanságát az összetett korrupciós 
és fehérgalléros bűnözés üldözésére. E komoly probléma 
megoldása mind a nyomozó hatóságok kapacitásainak 
bővítését, mind jogszabály-módosításokat igényel, 
köztük a közérdekű bejelentők védelmének biztosítását 
azok számára, akik csalást, adókijátszást, illetve 
társasági jogi bűncselekményeket jelentenek be.

Ez, ahogy azt az ügyészség igazgatója is elismeri, a 
társa dalom jelentős részében uralkodó kultúra megvál-
toztatását is igényli, beleértve a döntési helyzetben 
levő személyeket is, akik jelenleg nem tekintik azo nos 
súlyúnak a fehérgalléros bűnözést a „rendes” bűnözéssel.

olaszország

A hosszadalmas eljárások és az elévülési idő két nagyon 
ellentmondásos téma Olaszországban. Az elemzés 
szerint a jelenlegi szabályozás súlyos gyengeségeket 
mutat. Mivel 10 büntetőeljárásból egyet elévülés miatt 

szüntetnek meg (a korrupcióval összefüggő bűncse-
lekmények tekintetében nem állnak rendelkezésre 
adatok), a jelenlegi elévülési szabályozás a büntetlenül 
maradás egyik fontos tényezője.

A hosszadalmas eljárások összekapcsolódása az olyan 
bűncselekmények rövid abszolút elévülési idejével, 
mint a mérlegek meghamisítása, a hivatali visszaélés 
és a befolyással üzérkedés, valamint az ezen hézagok 
lezárására irányuló politikai akarat hiánya az, ami 
meggátolja a korrupciós ügyek üldözését. Az a tény, 
hogy az eljárások az első fok után is elévülhetnek, még 
akkor is, ha az elkövetőt bűnösnek találták, különösen 
megdöbbentő.

A korrupció rejtett jellege miatt problémák merülnek fel: 
amikor a bűncselekményt felfedezik, gyakran már hosszú 
idő telt el, a fennmaradt idő pedig gyakran nem elegendő 
az eljárás befejezéséhez. Az elévülési idő kezdetének 
megállapítását tehát módosítani kellene, például vissza-
térve a folytatólagos bűncselekmény fogalmához.  
A fél be szakadási okokat szintén felül kellene vizsgálni, 
hasonlóan a megrögzött bűnözők szubjektív kritériumán 
alapuló differenciált büntetési rendszerhez.

Mindezek alapján különösen fontos kiemelni a bűncse-
lekmények korai felderítésének jelentőségét, annak 
érdekében, hogy több időt biztosítsanak az ügyészek 
számára az eljárások lefolytatására. A közérdekű 
bejelentőkre vonatkozó szabályozás bevezetése, vala-
mint a külföldi vesztegetési ügyekkel kapcsolatos 
felelősség specializált és megfelelően felszerelt 
személyzetre bízása kezelhetné ezeket a problémákat.

litvánia
Litvánia 2010 júniusában alakította át büntetőjogi elé-
vülési szabályozását. A reformok csökkentik annak 
kockázatát, hogy az elévülés magakadályozza a korrup-
cióellenes jogszabályok végrehajtását. Ugyanakkor azok 
gyakorlati hatásainak értékelése még túl korai lenne.

A reformot megelőző helyzet elemzése azt mutatta, 
hogy az elévülésre vonatkozó szabályozás akadályozta 
a bűncselekmények nyomozását és a büntetőeljárás 
lefolytatását, főként azért, mert a megállapított 
időtartamok túlságosan rövidek voltak, számításuk 
módja pedig bizonyos fokig rugalmatlan volt.



34

Az új szabályozás különböző módszereket kominál az 
elévülési idő meghatározására. A bűncselekménytől 
függően az időtartamokat 8-10 évre terjeszti ki, ezzel 
csökkentve az elévülések ésszerűtlen jelentőségét a 
büntetőjog végrehajtásának területén. A közigazgatási 
és polgári eljárásokban az elévülés nem különösebben 
jelentős Litvániában.

Bár a fegyelmi eljárásokban az elévülés számítása 
meglehetősen rugalmas, a hathónapos abszolút elévülési 
idő meglehetősen rövid. Ugyanakkor akciótervében a 
litván kormány elkötelezte magát, hogy meghosszabbítja 
az elévülési időt a fegyelmi eljárásokban. Egy ezzel 
kapcsolatos törvényjavaslatot már elő is terjesztettek, és 
azt jelenleg vitatja meg a parlament. A módosítás előadói 
meg akarják hosszabbítani a fegyelmi eljárás abszolút 
elévülési idejét egy évre, súlyos kötelességszegés esetén 
pedig három évre. 

portugália
Portugáliában az elévülési szabályozás összességében 
jól működik, egyre kevesebb ügyben szüntetik meg 
az eljárást elévülés miatt. 2004 óta ez a szám 2,4%-
ról kevesebb, mint egy százalékra csökkent az összes 
korrupcióval kapcsolatos ügyben. A fő probléma a 
büntetőeljárások elhúzódása, amelynek következtében 
az elévülési idő a bírósági szakaszban lejárhat. Ilyen 
háttér mellett fogadta el nemrégiben a portugál parla-
ment azt a törvényt, amely a legtöbb korrupcióval 
összefüggő bűncselekmény elévülési idejét 15 évben 
állapítja meg. Ugyanakkor az a kevés ügy, amelyet 
megszüntetnek, nagy jelentőségű, ezért nem szabad 
azokat lebecsülni.

A portugál szabályozás továbbra is fennálló gyenge 
pontja az, hogy az elévülési idő az eljárás valamennyi 
szakaszában érvényesül, beleértve a fellebbviteli 
szakaszt is. Emellett sem a kölcsönös jogsegély iránti 
kérelmek, sem az intézményközi együttműködés 
(akár közjogi, akár magánjogi jogalanyokkal, például 
bankokkal), sem pedig az alkotmánybírósághoz fordulás 
nem képez félbeszakadási okot.

A korrupcióellenes jogszabályok végrehajtásával kap-
cso latban súlyos problémát jelentő elhúzódó bünte-
tőeljárások kezelése érdekében ajánlatos lenne növelni 
a bűnügyi nyomozók létszámát, így csökkenne az egy 

nyomozó által kezelt eljárások száma, valamint szükség 
lenne egy központi, könnyen elérhető információs 
és koope rációs rendszer létrehozására, a különböző 
szervek részvételével. Emellett a korrupciós ügyek 
felderítését javítani lehetne például a közérdekű be-
je lentők hatékonyabb védelmével, továbbá a közvé-
lemény figyelmének felhívásával, biztosítandó a bűncse-
lekmények korábbi felfedezését.

Az ügyészségen belül specializált korrupcióellenes 
egységeket kellene létrehozni, és fel kellene állítani 
speciális bíróságokat is.

románia
A román korrupcióellenes jogszabályok különleges 
szankciókat írnak elő a korrupcióval összefüggő bűncse-
lekményekre, és ezen bűncselekmények elévülési ideje 
is különleges. Emellett specializált korrupcióellenes 
szerveket hoztak létre a korrupciós bűncselekmények 
büntetlenül maradásának elkerülésére.

A megkérdezett szakértők úgy vélték, hogy az elévülési 
idők megfelelőek a korrupciós bűncselekmények 
esetében. Ezzel szemben a büntetőeljárási rendszer vet 
fel problémákat a korrupció elleni küzdelem kapcsán, 
mivel lehetőséget nyújt az eljárások megakasztására és 
elnyújtására.

A román büntetőeljárási rendszer rendkívül instabil, és 
bár az elévülési idők megfelelőnek tűnnek, a törvény 
által előírt eljárások különböző lehetőségeket kínálnak 
az elkövetők számára a büntetőeljárás elkerülésére. 
A megoldás tehát nem feltétlenül az elévülési idők 
növelésében van, hanem az eljárási rendszer javításában.

Konkrétan a román elévülési szabályozásnak bővítenie 
kellene, illetve jobban meg kellene határoznia az elévülési 
nyugvásának és félbeszakadásának okait. Következetes, 
egységes és stabil büntetőpolitikára lenne szükség a 
korrupcióval összefüggő bűncselekmények területén, a 
módosítások átfogó hatásvizsgálata mellett, beleértve 
a megfelelő érdekeltekkel folytatott konzultációkat is. 
Az elévülések megtörténtére vonatkozó adatokat és 
statisztikákat gyűjteni, illetve elemeznie kellene, továbbá 
szükséges lenne a rejtett korrupcióval összefüggő 
bűncselekmények, illetve az elévülési időn belüli 
potenciális ügyek számának értékelése. A bírósági és 
bűnüldöző szerveket megfelelően fel kellene szerelni a 
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korrupciós ügyek nyomozásához, vád alá helyezéséhez 
és tárgyalásához, az elévülési idő lejártához vezető 
eljárási hiányosságok kijavítása érdekében.

szlovákia
Szlovákiában az elévülés szabályozása nem külö-
nö sebben aggályos probléma a korrupcióval össze-
függő bűncselekmények üldözése kapcsán. A prob-
lémák inkább a bűncselekmények nem megfelelő 
meghatározásában, valamint a korrupciós ügyek 
felderítésének elmaradásában keresendők. Részletes 
statisztikák állnak rendelkezésre a megszakadt ügyek 
számát illetően, ugyanakkor azok nem tartalmazzák a 
megszüntetés okait.

A szlovák elévülési szabályozás gyenge pontjai arra 
vonatkoznak, hogy a kormány tagjainak mentelmi joga 
nem minősül az elévülés tekintetében nyugvási oknak. 
Az államigazgatásban betöltött magas beosztás 
valójában kizárja a bűncselekmények nyomozását. 
Emellett ahhoz, hogy az elévülési idő nyugvása 
bekövetkezzen abban az esetben, ha az állítólagos 
elkövető külföldön tartózkodik, bizonyítani kell, hogy 
külföldön is kíván maradni. E rendelkezést, amelyet 
2006-ban vezettek be, vissza kellene vonni.

További probléma a polgári törvénykönyv szerinti 
kártérítésekre vonatkozó elévülési idő és a büntetőeljárás 
befejezése közötti kapcsolat hiánya. A jogi szabályozás 
lehetővé teszi azt, hogy a kártérítésre vonatkozó elévülési 
idő azt megelőzően járjon le, hogy a büntetőeljárást 
jogerősen befejezték, és az elkövetőt elítélték volna.
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