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A polgári jog és a kereskedelmi jog fogalmi szétválasztása ismeretlen volt a róma-
iak előtt. A Rómában élő peregrinusok1 hozzájárultak ahhoz, hogy kereskedelmi 
tevékenységük során felmerülő jogviták rendezésére rugalmasabb, kevésbé formá-
lis jog szülessen meg a praetor peregrinusok2 jogalkalmazó tevékenysége 
következtében. E két jog – a formális ius civile és a rugalmasabb ius praetorium – 
fokozatosan (Kr. u. I-II. század) egyetlen, „kozmopolita” joggá olvadt össze, amely 
szükségtelenné tette egy különálló kereskedelmi jogi szabályrendszer alkalmazását.  

Bár a római jogban is kialakultak egyes kereskedői, vállalkozói rétegekre vonat-
kozó speciális jogszabályok, jogintézmények, az ókorban még nem létezett modern 
értelemben vett kereskedelmi jog.3 A modern kereskedelmi jog alapjául szolgáló 
ius mercatorum a XII. században élénk gazdasági életet élő észak-itáliai kereske-
dővárosokban alakult ki, elsősorban mint a távolsági, tengeri kereskedelmet 
lebonyoltó nagykereskedői réteg különjoga.4 A modern kereskedelmi jog és a nem-
zetközi magánjog megalapítójaként Bartolus de Saxoferrato (1313–1357) itáliai 
kommentátort tartják számon, a római jogról írott kommentárjai elsősorban a vá-
rosok lakosságának igényeihez alkalmazkodtak.5 

                                                 
1 Peregrinus, -i lat. idegen; a rómaiak kezdetben a szövetséges államok lakosait nevezték 
peregrinusoknak, később, a latinjog korlátozott római polgárjoggá történő átalakulását követően, 
illetve a Római Birodalom létrejöttével a római állam szempontjából külföldi (a birodalom hatá-
rán kívül élő) népeket jelölte ez a kifejezés. A peregrinusokra a római jog (ius civile) nem volt 
alkalmazható; a peregrinusok egymás közötti jogvitáit a saját helyi joguk szerint kellett elbírálni, 
míg a római polgárok és a peregrinusok közötti perekben a ius gentium mint egyfajta „nemzet-
közi jog” volt alkalmazható. (Forrás: FÖLDI – HAMZA 1996, 41-41. o. és 210-212. o.) 
2 FÖLDI – HAMZA 1996, 21. o. és 38-39. o. 
3 FÖLDI 1997, 5. o. 
4 FÖLDI 1997, 13-18. o. 
5 HAMZA 2012, 5. o. 



226 Fekete Sára 

 

Az olasz magánjog fejlődése szempontjából kiemelkedő szerepet játszott a fran-
cia Code civil recepciója a XIX. század elején.6 A francia Code civil, amelyet 
1804-ben iktattak törvénybe Franciaországban, a napóleoni hódítások következté-
ben − Napóleon “adományaként” − Itáliában is ratione imperii bevezetésre került, 
majd 1805. június 5-én a Terzo statuto costituzionale (Harmadik alkotmányos sta-
tútum)7 meg is erősítette. A francia polgári törvénykönyv recepciója a XIX. század-
ban indította el ténylegesen azt a folyamatot, amely végül 1865-ben az első olasz 
Codice civile és Codice di commercio megszületéséhez vezetett. A francia 
magánjogi szabályozás bevezetése elsősorban politikai célok megvalósításának 
eszköze volt. Napóleon kifejezett törekvése volt, hogy a jogalkotáson keresztül 
egységesítse a különálló itáliai államokat, és ennek következtében elősegítse az 
itáliai nép társadalmi, gazdasági megújulását.8 A francia Code civil azonban nehe-
zen alkalmazhatónak bizonyult az itáliai társadalmi-politikai viszonyok között. A 
francia törvénykönyv több jogintézménye, így különösen a családjogon belül a 
házasság és a válás intézménye keltett nagy ellenállást az erősen katolikus Itáliá-
ban.9 A napóleoni korszak végével (1814-1815) a francia Code civil hatályát vesz-
tette a legtöbb itáliai államban, a Lucca Hercegségét kivéve, ahol a francia ma-
gánjog – a személyi és családjog egyes részei kivételével – történelmi okokból 
„ideiglenesen” hatályban maradt az 1865-ös Codice civile megalkotásáig.10 A napóle-
oni háborúkat lezáró Bécsi Kongresszus (1814-1815) következtében létrejött egyes 
itáliai királyságok és hercegségek francia mintára elválasztották a polgári jogi 
törvénykönyvet a kereskedelmi jogi kódextől.11 Szükségesnek tartjuk azonban 

                                                 
6 PETRUCCI 2000. 
7 Az 1805. június 5-i Terzo statuto costituzionaleban a Code civil bevezetésén kívül Napóleon 
mint a franciák császára és Olaszország királya az Alkotmányról, valamint az állami szervezet-
rendszer működéséről határozott. Fejezetei: I. cím: A Korona tulajdona (Dei beni della Corona), 
II. cím: A Király helyetteséről (Del Vice-Re), III. cím: A Kollégiumokról (Dei Collegi), IV. cím: 
Az Államtanácsról (Del Consiglio di Stato), V. cím: A törvényhozói karról (Del Corpo 
legislativo), VI. cím: A bírói rendről (Dell'Ordine giudiziario), VII. cím: A kegyelmezési jogról 
(Del diritto di far grazia), VIII. cím: A Vaskorona Rendről (Dell'ordine della Corona di ferro). 
Forrás: www.lombardiabeniculturali.it/leggi/schede/300331/  
8 PETRUCCI 2000. 
9 SCHIAVO 2011. 
10 PETRUCCI 2000. 
11 Ez alól kivételt képezett Modena és Reggio Emilia Hercegségének polgári törvénykönyve, 
amely 1851-ben került kihirdetésre. A Hercegség kódexe rendhagyó módon négy könyvből és 
2580 cikkből állt. A megszokott három könyvet (az első könyv – Delle persone – a személyi és 
családjogot, a második könyv – Dei beni e delle differenti modificazioni della proprietà – a do-

http://www.lombardiabeniculturali.it/leggi/schede/300331/
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megjegyezni, hogy a Lombard és Venetói Királyságban,12 a Toszkán Nagyhercegség-
ben,13 valamint a Pápai Államban14 a napóleoni korszakot követően különleges 
magánjogi szabályozás volt érvényben. 

Az egységes olasz állam megszületésekor, 1861-ben, az ország területén öt pol-
gári törvénykönyv volt hatályban. Négy törvénykönyv (a Szicíliai Kettős Királyság 
kódexe, a Pármai Kódex, a Szárd Kódex és a Modenai Kódex) a francia kodifiká-
ció jellegzetességét hordozta magán, az észak-itáliai régiókban pedig az osztrák 
ABGB rendelkezései voltak alkalmazandóak.15 Az első egységes olasz polgári 
törvénykönyv viszonylag hamar megszületett: az 1865. június 1-jén kihirdetett 
Codice civile 1866. január 1-jén lépett hatályba egész Olaszországban.  

A kereskedelmi jog kodifikálására Itáliában már az egységes olasz állam megte-
remtését megelőzően sor került. Olaszország első egységes kereskedelmi kódexe 
az 1865-ös Codice di commercio volt, amely Itália egységesítését követően ideig-
lenes jelleggel az egész országra kiterjesztette a Szárd Királyság 1842-es kereske-
delmi törvénykönyvének hatályát. Az 1865-ös Codice di commercio nagyvonalak-
ban az 1807-es francia Code de commerce szabályozását követte. Ennek eredmé-
nyeképpen ületették át az impresa-t, azaz a vállalkozás fogalmát az olasz kereske-

                                                                                                                       
logosztályozást, tulajdont, valamint a korlátozott dologi jogok szabályait, míg a harmadik könyv 
– Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà – a különböző tulajdonszerzési módokat 
rendezte) ugyanis kiegészítették a kereskedelmi ügyletekre vonatkozó speciális rendelkezések, 
amelyek önálló részt alkotva képezték a modenai kódex negyedik könyvét. Modena és Reggio 
Emilia Hercegség kódexének negyedik könyve hét fejezetet foglalt magában, amely a következő 
kereskedelmi jogintézményeket tárgyalta: 1. a kereskedők személye (Commercianti), 2. a keres-
kedelmi nyilvántartások (Libri di commercio), 3. a társaságok (Società), 4. a megbízási jogvi-
szony (Commissionari), 5. a szállítmányozás (Spedizionieri), 6. a váltó és a csekk szabályozása 
(Lettere di cambio e biglietti all’ordine), 7. a váltókkal kapcsolatban érvényesíthető követelések 
elévülése (Prescrizione delle azioni cambiarie). Forrás: PETRUCCI 2000. 
12 A Lombard és Venetói Királyságban a Bécsi Kongresszust követően, az Osztrák-Magyar 
Monarchia általi annektálást követően (1815) az 1811-as osztrák ABGB volt hatályban egészen 
az 1865-ös Codice civile megalkotásáig. Forrás: HAMZA 2002, 150. o. 
13 A Toszkán Nagyhercegség a francia Code civil hatályon kívül helyezését követően nem kívánt 
új olasz polgári törvénykönyvet alkotni, hanem a római eredetű ius commune-t a kánonjoggal, 
valamint a nagyherceg által kihirdetett rendelkezésekkel kiegészítve alkalmazta. Forrás: 
HAMZA 2002, 150. o. 
14 A Pápai Államban a kánonjog, a római jog és a pápai konstitúciók alkották a magánjog forrá-
sait. 1821-ben maga VII. Piusz pápa léptette hatályba a polgári eljárásjogi törvénykönyvet, vala-
mint egy kereskedelmi jogi szabályzatot (Regolamento di Commercio), amely kevés eltéréssel a 
francia Code de commerce rendelkezéseit fordította olasz nyelvre. Forrás: HAMZA 2002, 150. o. 
15 SCHIAVO 2011. 
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delmi jogba, amely a kereskedő (commerciante) személye helyett vált a kereske-
delmi jog legfőbb alanyává. A vállalkozás (impresa) intézménye az ipari tevékeny-
ség merkantilista felfogását tükrözi.16 A modern jogi kontextusban azt a szerepet 
volt hivatott jelölni, amelyet a vállalkozó végez azáltal, hogy mintegy közvetítő-
ként az egyes áruk, szolgáltatások megrendelője (kereslet) és a gyártók (kínálat) 
között helyezkedik el, és aki e közvetítésből szerez bevételt azáltal, hogy a meg-
termelt árut magasabb áron adja el a tényleges termelési költségeknél.17 A gazda-
sági környezet átalakulásával és az ipar szerepének megnövekedésével végül az 
vállalkozás (impresa) fogalma úgy módosult, hogy immár azon kereskedők tevé-
kenységét jelölje, akik nem egyedi megrendelések teljesítésére törekedtek, hanem 
nagy mennyiségben, közvetlenül a piac részére termeltek.  

Az olasz kereskedelmi jog és polgári jog egységesítésítésének kérdése már a 
XIX. század végén felmerült az európai jogtudósok körében. Az egységes olasz 
polgári jogi és kereskedelmi jogi kódex mintájaként szolgált az 1881-ben kihirde-
tett svájci kötelmi jogi törvény (Obligationenrecht, OR), illetve az 1900-as német 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) előkészítő munkálatai során is felmerült egy egy-
séges polgári jogi kódex megalkotásának gondolata.18 

1882-ben hirdették ki az újabb olasz kereskedelmi jogi kódexet, a Codice 
Mancini-t, amely az ipari fejlődés következtében kialakult olasz kereskedő és ipa-
ros osztály érdekeit képviselte. A kódex már a saját korában is erősen vitatott volt, 
legnyomatékosabban Cesare Vivante,19 olasz kereskedelmi jogi professzor lépett 
fel az olasz kereskedelmi jog reformja, ti. a polgári jog és kereskedelmi jog egysé-
gesítése mellett. Vivante legfőbb érve az egységes magánjogi kódex mellett az volt, 
hogy a piacok megnyílásával és nemzetközivé válásával a kereskedelmi jog egyre 

                                                 
16 SIDOTI 2010. 
17 A merkantilizmus sajátos elméleti rendszert és az arra épülő gazdaságpolitikát jelenti. Alapelve 
szerint egy ország gazdagsága az exporttöbbletétől függ. Művelői arra törekedtek, hogy a 
nemesfémet – a pénz akkoriban még kizárólagos formáját – az országba vonzzák, kiáramlását 
pedig megakadályozzák. Ennek hatására – elképzelésük szerint – megnő az árszínvonal és a 
termelés, viszont csökken a kamatok szintje, ami végső soron az iparosok profitjának emelkedé-
sét vonja maga után. A merkantilista gazdaságpolitikában emiatt kiemelt szerepet kap az ipar és 
háttérbe szorul a mezőgazdaság. 
18 VIVANTE 1888. 
19 Cesare Vivante (1855-1944) kereskedelmi jogi professzor volt a Pármai, Bolognai és Római 
Egyetemen. Annak a miniszteri bizottságnak az elnöke volt, amely kidolgozta az 1921-es Codice 
di commercio tervezetét. A Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni (A kereskedelmi jogi és a kötelmi jog általános részének folyóirata) egyik alapítója.  
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inkább uniformizálódik, s ennek következtében a kereskedelmi jog és a polgári jog 
szétválasztása egy egységes, kozmopolita jog megalkotásának akadályát képezi.20  

Az egységes olasz polgári jogi kódex (codice unitario) több évtizedes szakmai 
viták eredményeként végül az 1942-es Codice civile formájában született meg. Az 
olasz kereskedelmi jog és polgári jog egységesítését részben az indokolta, hogy a 
gyakorlati életben fenntarthatatlanná vált a kötelmi jogi intézmények megkettőző-
dése.21 A Codice Mancini rendelkezései továbbá egyértelműen a kereskedő és ipa-
ros osztály érdekeit tartották szem előtt, és nem rendelkeztek a jogviszonyok gyen-
gébb feleinek, a fogyasztóknak az érdekvédelméről. A kereskedelmi jog újrasza-
bályozásának másik – politikai – indoka a fasiszta ideológia központi elemének, a 
corporativismo jogi alátámasztásának szükségessége volt.22 A fasizmus lényeges 
törekvése volt ugyanis az olasz állam megerősítése önellátó-önfenntartó gazdaság 
és ipar kiépítésével annak érdekében, hogy az ország függetleníteni tudja magát a 
nyugati országok gazdasági befolyásától.23  

Az olasz polgári jog és kereskedelmi jog egységesítését többek között az 1882-es 
Codice Mancini által képviselt kereskedelmi jog osztályszempontú szemlélete tette 
szükségessé, ami összeférhetetlenek minősült az új, fasiszta korporativista ideoló-
giával. Az olasz polgári jog és a kereskedelmi jog összevonása egységes kódexbe 
az olasz polgári jog jelentős „kereskedelmiesítését” vonta maga után. E cél elérése 
szükségessé tette ugyanis, hogy minden jogviszony egységesen kerüljön szabályo-
zásra, és e szabályozás megfeleljen a vállalkozók érdekeinek.  

Az ideológiai célok megvalósításán kívül a Codice civile és az 1882-es kereske-
delmi kódex összevonásának gyakorlati megfontolásai is voltak: az egyesítést kö-
vetően ugyanis olyan intézményeket szabályozott a polgári jog, mint például a 
római jog által is ismert, más tulajdonában lévő dolgok (res aliena) adásvétele. Ezt 
a korábbi kereskedelmi jogi kódex nem ismerte, holott ezek a kereskedelmi életben 
tömegesen előfordultak, s így egységes szabályozást igényeltek.24 

                                                 
20 Cesare Vivante 1888. január 14-én elhangzott beszéde a Bolognai Egyetem kereskedelmi jogi 
kurzusának bevezető előadásán 
21 VIVANTE 1888. 
22 SCHIAVO 2011. 
23 Az 1920-as évek közepétől az I. világháborút követő válságot ideiglenesen enyhítették a nemzet-
közi – javarészt amerikai – kölcsönök, valamint a hitelek részletekben történő visszafizetési 
lehetősége, mind a materiális javak, mind az immateriális javak tekintetében. A hitelek visz-
szafizetésének meghiúsulása az 1920-as évek végén a tőzsdék és bankok hanyatlásához, végső 
soron gazdasági világválsághoz vezetett.  
24 PETRUCCI 2000. 
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A kereskedelmi jogi rendelkezéseket részben az 1942-es Codice civile kötelmi 
jogi könyve (Libro IV „Delle obbligazioni”), részben a munkajogot szabályozó 
könyve (Libro V „Del lavoro”) inkorporálta.25 Ennek következtében a hagyomá-
nyos kötelmi jogi rendelkezések kiegészültek a kereskedelmi szerződések (keres-
kedelmi adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, fuvarozási szerződés, szál-
lítmányozási szerződés, közvetítői szerződés, raktározási szerződés, bizományi 
szerződés, fogyasztói szerződések), a banki és a biztosítási szerződések szabályai-
val, valamint az értékpapírokra vonatkozó rendelkezésekkel. Míg a munkajog kö-
rében szabályozták a gazdasági társaságokat a vállalkozásokra irányadó általános 
rendelkezésekkel együtt. Az olasz kereskedelmi jog azért a Codice civile kötelmi 
jogi és munkajogi könyvébe került bevezetésre, hogy a corporativismo elvét kö-
vetve a nemzeti termelés fellendülését mozdítsa elő a munka és tőke szoros 
együttműködésével.26 

A jelenleg is hatályos kereskedelmi jogi szabályozást az 1942-es Codice civile mint 
lex generalis tartalmazta. Az 1942-es Codice civile azonban – az olasz jogalkotó 
törekvései ellenére – önmagában nem volt alkalmas arra, hogy a kereskedelmi jog 
minden szegmensét rendezze, így az olasz polgári jogi törvénykönyvet már a hatályba 
lépését megelőzően számos speciális jogszabály egészítette ki, így pl. a váltóról (1933), 
a csekkről (1933) és a fizetésképtelenségi eljárásokról (1942) szóló rendeletek.  

Az 1942-es Codice civilét érintő módosítási igények jelentős mértékben irányul-
tak, és irányulnak a mai napig a kereskedelmi jog területére. A fasizmus 
protekcionalista gazdaságpolitikáját tükröző jogi szabályozás ugyanis összeegyez-
tethetetlen volt a II. világháború után fokozatosan végbemenő gazdasági és pénz-
ügyi átrendeződéssel, a szabad kereskedelem és legfőképpen az egységes európai 
gazdasági térség kialakulásával. Az 1942-es Codice civile eredeti szelleme támo-
gatta ugyan a kereskedelmi tevékenységet, de csak olyan mértékben, amennyiben 
az az olasz társadalmi osztályok összefogása révén Olaszország gazdasági önálló-
ságának megvalósítását célozta. Kifejezetten tiltotta a külkereskedelmi kapcsolato-
kat, mert azok – felfogása szerint – a nemzeti gazdaság külföldi tőkétől való függő-
ségét, s végső soron a nemzetközi gazdasági szankcióknak való alávetettségét 
eredményezték volna. 

A jelenlegi olasz gazdasági környezetben továbbra is érezhető a corporativismo 
hatása a társadalmi és gazdasági rendszerre. A mai napig a kisméretű, családi jel-
legű vállalkozások alkotják a gazdálkodók többségét, ugyanakkor hiányzik egy 

                                                 
25 HAMZA 2012, 11. o. 
26 SIDOTI 2010. 
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stabil, középméretű társaságokból álló réteg és kevés nagyméretű vállalkozás mű-
ködik a szolgáltató és ipari szektorban.  

A piacok globalizációja, a szabad kereskedelem térnyerése következtében a nem-
zeti jogoknak versenyképessé kellett válniuk amiatt, hogy a kereskedelmi határok 
megnyíltával a beruházások már nem kötődnek kizárólag az anyaországhoz, hanem 
ott valósulnak meg, ahol a jogi feltételek a befektetők részére a legelőnyösebbek. 
Az európai, s így az olasz jogalkotók is felismerték, hogy csak koherens, stabil 
jogszabályi környezet képes arra, hogy előmozdítsa a vállalkozások méretének 
növekedését és ösztönözze azok befektetési hajlandóságát.  

A korábban állami tulajdonban álló, a feldolgozó ipar és az energiaipar területén 
működő vállalkozások privatizációja az olasz piaci erőviszonyok átrendezéséhez 
vezetett,27 ami szükségessé tette az olasz kereskedelmi jogi környezet megfelelő 
átalakítását. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok sűrűsödése következtében a gaz-
daság egyes területein különálló, komplex, a kereskedelmi szerződések jellegzetes-
ségeihez igazodó szokások térnyerése tapasztalható. Ennek következtében az 
utóbbi évtizedekben Olaszországban is jellemzővé vált az egyes kereskedelmi jog-
területek dekodifikációja és deregulációja, valamint a közösségi jog és kereske-
delmi szokások növekvő befolyása az állami jogalkotás helyett, így pl. a fogyasz-
tóvédelmi kódex esetében, amely a Dlgs. 206/2005 rendelettel került kihirdetésre.  

A folyamat „mederben tartására” az olasz Igazságügyi Minisztérium 1999-ben 
Luigi Rovelli olasz bíró vezetésével bizottságot állított fel, amelynek feladata a 
kereskedelmi jog szisztematikus revíziója volt.28 A Bizottság szükségesnek tartotta, 
hogy az olasz kereskedelmi jog alapvető intézményeit is felülvizsgálva megoldáso-
kat javasoljon, különösen a kereskedelmi jog alanyai, a kereskedelmi jogi ügyletek, 
valamint a fizetésképtelenségi eljárások tekintetében.  

Az olasz kereskedelmi jog alanyaival kapcsolatos legfontosabb kérdés a kereske-
delem legfőbb alanyának, a vállalkozó (imprenditore) és az általános értelemben 
vett vállalkozás (impresa) fogalmának felülvizsgálata volt. A kereskedelmi vállal-
kozó (imprenditore commerciale) fogalmának meghatározása a kereskedő jogállá-

                                                 
27 A privatizáció következtében az érintett piacokon megfigyelhető a szereplők koncentrációja, s 
ennek következtében a piaci verseny csökkenése. Az olasz privatizációra nem jellemző az át-
adott, volt állami vállalkozások „szétdarabolása” több piaci szereplő között, hanem az üzemelte-
tési jogosultságot megszerző vállalkozásba olvadtak be. Az olasz gazdaságpolitikai célok között 
szerepelt ugyanis az a cél, hogy a privatizációval érintett piacokon vezető szerepet szerző vállal-
kozások mérete növekedjen, ám ez így is elmaradt a nemzetközi piacokon szereplő vállalkozáso-
kétól. (Forrás: Ricerche e Studi S.p.a. 2000, 14.) 
28 Commissione Rovelli 1999. 
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sának alkalmazását vonta maga után, amelynek legfontosabb következménye a 
csődeljárásra és az egyéb fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó szabályok alkal-
mazhatósága a vállalkozóra. Az olasz kereskedelmi jog ugyanis a fizetésképtelen-
ségi eljárásoknak való alávetettséget azokra az esetekre rendelte el, amikor a vál-
lalkozó kereskedelmi tevékenységet végzett, míg felmentette azokat az alanyokat, 
amelyek bár formai szempontból gazdasági társaságnak, általános értelemben vett 
vállalkozásnak minősültek, de a tevékenységük nem volt gazdasági jellegű (így pl. 
non profit gazdasági társaságok). Az olasz jogalkotó dilemmája tehát a következő 
volt: módosítsa-e az 1942-es Codice civilét oly módon, hogy a fizetésképtelenségi 
eljárások alkalmazhatósága pusztán formai szempontból eldönthető legyen. A má-
sik rendelkezésre álló megoldás a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló rendelke-
zések módosítása volt oly módon, hogy ezen eljárások megindítása ne a vállalkozói 
minőséghez, hanem a kereskedelmi tevékenységhez felvett társasági formához 
kötődjön. Problémát jelentett továbbá az ún. mezőgazdasági vállalkozások 
(impresa agricola) alávetése a fizetésképtelenségi eljárásoknak, akik ez idáig – 
kereskedelmi tevékenység, mint főtevékenység hiányában – mentesültek ezek alól.  

A társasági jogi reform célja az olasz kereskedelmi jog által ismert különböző 
gazdasági társaság típusok, így különösen a részvénytársaságok (società per azioni 
– S.p.a.) és a korlátolt felelősségű társaságok (società a responsabilità limitata – 
S.r.l.), valamint a szakszervezetek (cooperativa) újraszabályozása volt mind anyagi 
jogi, mind eljárásjogi szempontból. Az olasz kereskedelmi jogi disciplina szerint 
ugyanis egy versenyképes gazdaságot megalapozó társasági jognak a szerepe a 
vállalkozás (impresa) szerepének növelése a társasággal (società) szemben, te-
kintve, hogy a társaság nem más, mint a vállalkozás kollektív működtetésének 
formája. Ennek következtében olyan társasági jogi szabályrendszer kiépítését te-
kintette kívánatosnak, amely nem akadályozza a vállalkozások termelési és elosz-
tási tevékenységét.29  

Az 1942-es Codice civile az olasz társasági jog 2003. évi reformjáig a korlátolt 
felelősségű társaság szabályozását a részvénytársaságok szabályozásából, annak 
mintegy típusaként vezette le. A társasági jog reformja következtében önálló ren-
delkezések születtek a korlátolt felelősségű társasági és a részvénytársasági forma 
szabályozására. A részvénytársaságok tekintetében ekkortól tettek különbséget a 
nyilvános részvénytársasági (ún. S.p.a. aperta) és a zártkörű részvénytársasági 
forma (ún. S.p.a. chiusa) között. A részvénytársaságokra irányadó rendelkezések 
módosítását tette szükségessé továbbá a pénzügyi eszközök piacairól szóló 

                                                 
29 Commissione Rovelli 1999. 
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2004/39/EK direktíva (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID) átül-
tetése, ami a tőzsdén jegyzett és a nem jegyzett, de a nyilvánosság részére hozzá-
férhető részvények tekintetében szigorú információs és transzparencia követelmé-
nyeket fogalmaz meg a befektetők és a kisebbségi tagok védelme érdekében.  

Jelenleg is folyik az 1942-es Codice civile egyesületeket, alapítványokat és más 
non profit szervezeteket is szabályozó I. könyvének (Libro I) felülvizsgálata, 
amelynek végső célja mind a nyilvántartott, mind a nyilvántartáson kívüli szerve-
zetek önálló jogalanyiságának megállapítása és annak lehetővé tétele, hogy non 
profit létük ellenére olyan gazdasági-kereskedelmi tevékenységet végezzenek, 
amelyek szükségesek az eredeti céljuk megvalósításához.30  

A XXI. századtól kezdődően erőteljes jogalkotási munkálatok figyelhetők meg 
Olaszországban a kereskedelmi jog, különösen a társasági jog területén: egyrészt 
szükségessé vált a Codice civile modernizálása és összehangolása az alsóbbrendű 
jogszabályokkal, amely különösen egyes alapvető fogalmak – pl. a vállalkozás 
(impresa) – tisztázását tette szükségessé. Másrészt új egységes kereskedelmi jog – 
az európai társasági jog és befektető-védelem – megszületése következtében szük-
ségessé vált az olasz kereskedelmi jog harmonizációja a közösségi jogszabályokkal. 
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