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Анотація

Монография посвящена всестороннему исследованию саморегулируемых
организаций как субъектов гражданского права. Определены признаки,
позволяющие отграничить такие организации от других разновидностей
предпринимательских обществ. Доказано, что в зависимости от того,
выполняет саморегулируемая организация публично-властные полномочия,
следует определять ее правовой статус. Обосновывается, что
саморегулируемые организации, которым государством были делегированы
полномочия, принадлежащие к юридическим лицам публичного права,
являются представителями государства в гражданских правоотношениях, а
отношения между ними и их членами имеют характер отношений власти и
подчинения. Однако если таких полномочий делегированы не было, такие
организации являются обычными участниками гражданских правоотношений.
Особое внимание уделено исследованию правовой природы локальных
корпоративных актов саморегулируемых организаций и других видов
предпринимательских обществ, выяснено природу санкций, применяемых
такими организациями в их членов.

Для юристов-ученых и практиков, студентов высших юридических учебных
заведений и соискателей ученых степеней, а также всех, кто интересуется
проблематикой предпринимательских обществ в целом и саморегулируемых
организаций в частности. 
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