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აბსტრაქტი 

კერძო სამართლის სიტემაში  ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესი  საკითხია  საკორპორაციო 

სამართლის  დოქტრინა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის ცნება კორპორაციულობის  

ფუმდამენტური გამოხატულებაა.   აღნიშნული დაცვის მექანიზმის  არსებობა 

გამართლებულია, როგორც  სამართლებრივი, ასევე ეკონომიკური სტაბილურობის 

თვალსაზრისით. თუმცა  ამ კეთილშობულირო მიზნის მიუხედავად, გარკვეულ 

შემთხვევებში ეს ბერკეტი სოციალური და სამართლებრი უსამართლობის და 

საზოგადოებისთვის ზიანის მომტან ინსტრუმენტად დაგაიქცევა.   შესაბამისად, საჭირო 

გახდა შექმნილიყო ისეთი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი,  რომელიც არ 

დააზიანებდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის პრინციპის მთავარ ფაბულას  და 

ამასთან გაანეიტრალებდა  იმ საფრთხეებს, რომლებიც  არაკეთილსინდისიერი 

მფლობელებისაგან  მომდინარეობენ. საკორპორაციო საფარველის გაჭოლვის 

ინსტიტუტის ამოქმედება  გახლავთ   სწორედ დასმული საკითხის მოგვარების  

აპრობირებული   მეთოდი. ვინაიდან, მიზეზთა გამო,  საქართველოს რეალობაში არ 

არსებობს  საკორპორაციო გაგების  და მითუმეტეს  გამჭოლი პასუხისმგებლობის 

ინსტიტუტი  ღრმა ტრადიციები, საინტერესოა ამ  საკითხის  თეორიული და  

პრაქტიკული კვლევა. 

ნაშრომში მოხდება,  როგორც  საერთაშორისო, ასევე  ნაციონალური სამართლებრივი 

ნორმატიული და კაზუისტური   გამოცდილების  ანალიზი. საბოლოო მიზანი კი 

გახლავთ საკორპორაციო საფარველის გაჭოლვის ინსტიტუტის აქტუალობის და 

საჭიროების  გამოკვეთა ნაციონალურ სამართლებრივ პრაქტიკაში. 
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Abstract  

One of the most important topics in the private law system is the Corporate Law Doctrine. The 

idea of limited liability  is a fundamental expression of corporations. The existence of this 

defense mechanism is justified in terms of both judicial and economic stability. But, despite this 

noble cause, in certain instances, this barrier transforms into an instrument of social and judicial 

injustice that brings harm to society. Hence, the necessity arose of creating a certain defense 

mechanism that wouldn’t harm the main fibula of the limited liability principle, and, at the 

same time would neutralize the dangers associated with unjust owners. Launching the 

institution of Corporate veil piercing is precisely the established method in overcoming this 

problem. Due to the fact there is no traditions of Corporate understanding, and especially the 

institution of lifting the corporate veil, in the Georgian reality, it would be interesting to do 

theoretical and practical research of these topics. 

 

This thesis will feature the analysis of both International and national judicial, normative and  

practical  experiences. The final aim is to showcase the importance of corporate veil piercing 

institution in the national judicial practice. 
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