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Abstract 

 

In modern world, taking into account rapidly growing economic, the Doctrine of Limited 

Liability has a huge importance, because it gives opportunity to investors to start and put 

their money into businesses and have guarantee that their liability will only be limited to 

assets, which belongs to corporations. However, simultaneously to the Doctrine of Limited 

Liability, some circumstances need to be taken into account, when disregarding Limited 

Liability and imposing personal liability to partners, is justified. This legal mechanism is 

known as the Doctrine of Piercing the Corporate Veil. 

 

Above mentioned case can be corporate tort, for example: environmental pollution, transport 

accidents and etc., when corporation is unable to fulfill creditors’ claims with its assets, due 

to some wrong actions of its partners. Huge importance is given to this matter, because on 

the other side we have injured creditors, who unlike the contract creditors, did not choose 

corporation to whom claim arose and did not have opportunity to evaluate its financial 

conditions ex ante. Accordingly, corporate creditors need more than anyone else, legal 

guarantee of protection in a situation, when corporation does not have sufficient fund for 

compensating damage. Abovementioned is important as well, because in Georgian court 

practice we have a single precedents and it can be said that mentioned matter is not 

processed completely. 

 

As a conclusion, we can say that, disregarding corporate separateness and partner’s personal 

liability has a huge importance in the event of corporate tort, because whether creditors 

claim will be fulfilled or not and in general protection of fair balance depend on it. As we 

mentioned before, Georgia has a very little court practice about given matter, which will be 

shown more clearly, in contrast with USA court practice. It would be reasonable, that 

scholars, as well as court to continue researching on legal mechanism for  protection of tort 

creditors. 

 

 


