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Анотація

Монография является результатом длительных научных исследований и
поисков автора в направлении определения правовой природы
корпоративных конфликтов, возникающих между участниками
корпоративных отношений в рамках организационной правовой формы
акционерного общества.

Раскрываются вопросы характеристики корпоративного конфликта как
охранного корпоративного правоотношения, его объект, субъектный состав,
содержание, а также основания возникновения и прекращения. Приведен
анализ теоретических взглядов на природу корпоративного конфликта как
охранного корпоративной связи, судебной практики, законодательства стран
как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Для ученых и практиков, аспирантов, слушателей магистратуры и студентов
юридических учебных заведений, а также всех, кто интересуется
проблемами гражданского и корпоративного права.
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