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V letu 2017 mineva deseto leto od uveljavitve
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je
celovito prenovil do takrat veljavno ureditev prava
družb v Sloveniji. Ob tej priložnosti so vodilni
pravni strokovnjaki za to področje v Sloveniji
pripravili izvirne znanstvene prispevke, v katerih
poglobljeno obravnavajo najaktualnejša vprašanja
gospodarskega prava v praksi.

Drugi del je namenjen obravnavi korporacijskih in
kazenskih vidikov vprašanja obstoja in delovanja
gospodarske družbe mimo volje njenih delničarjev.
Vprašanje je, do kod sploh segajo meje upravičenega
kazenskopravnega odzivanja države v primeru
odločitev poslovodstva, ki gospodarski družbi ne
povzročijo nobene škode, pridejo pa zaradi tega
ravnanja do koristi (tudi) tretje osebe.

Prvi del je osredinjen na odgovornost organov
vodenja in nadzora. Danes smo priča odškodninskim
sporom, v katerih družbe (tudi banke) od nekdanjih
direktorjev terjajo večmilijonske zneske za domnevno
povzročeno škodo. V teh sporih je ključno vprašanje,
kako razmejiti med napačno odločitvijo in kršitvijo
dolžne skrbnosti, saj vsaka slaba ali škodljiva
podjetniška odločitev še ne pomeni ravnanja
poslovodstva v nasprotju z dolžno skrbnostjo.

Tretji del je namenjen ničnostim v zvezi s
financiranjem nakupa lastnih delnic in nedovoljenim
vračilom vložkov, pri čemer avtorji iščejo odgovor
na vprašanje, ali se ničnostna sankcija razteza tudi
na bančne kredite, ki niso neposredno namenjeni
financiranju nakupa lastnih delnic. Tema zadnjega
dela razprav pa je finančni lizing kot način
financiranja.
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