O echipã de specialişti, nu doar o casã de avocaturã

Inopozabilitatea personalităţii juridice
a WBS Holding LTD. Răspunderea
delictuală a lui Cristian Sima, în calitate
de adevărat stăpân al afacerii şi autor
al faptei ilicite.
Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
Managing Partner SCA Piperea & Asociaţii

Art. 193 alin. (2) NCC: Nimeni nu poate invoca
împotriva unei persoane de bună credinţă calitatea de
subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin
aceasta se urmăreşte ascunderea unei fraude, a
unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii
publice.

Condiţii pentru a opera mecanismul
prevăzut de art. 193 alin. (2) NCC
1. să se facă dovada că personalitatea juridică ascunde
frauda, abuzul de drept sau o atingere adusă ordinii
publice;

2. persoana interesată să fie de bună-credinţă, care,
de altfel, este prezumată.

Consecinţe
Faţă de persoana de bună-credinţă care a intrat în raporturi juridice cu persoana
juridică, membrii sau asociaţii vinovaţi de fraudă, abuz sau de atingerea ordinii
publice, toate acestea ascunse sub paravanul personalităţii juridice a entităţii
colective, vor fi responsabili patrimonial, alături de sau în locul persoanei juridice.
Aşadar, creditorii persoanei juridice devin creditori ai fondatorilor sau
membrilor persoanei juridice care s-au folosit de paravanul personalităţii juridice
pentru a ascunde o fraudă, un abuz sau o atingere adusă ordinii publice.
Textul art. 193 alin. (2) NCC este aplicabil mai ales atunci când voinţa proprie a
fondatorului sau a membrului persoanei juridice, în speţă a lui Cristian Sima, se
manifestă prin instrumentalizarea persoanei juridice, ca voinţă proprie a acestuia.
Cristian Sima s-a folosit de WBS Holding LTD pentru atingerea scopurilor sale de
fraudare a legii române şi a investitorilor de bună-credinţă, lipsind astfel de
conţinut premisele personalităţii juridice a acestei societăţi.
Ca urmare a dovedirii neutralităţii personalităţii juridice a WBS Holding LTD, este
antrenată răspunderea delictuală a lui Cristian Sima în calitate de autor al
faptei ilicite, precum şi a tuturor persoanelor care au facilitat săvârşirea actelor
lui frauduloase.

Răspunderea solidară a persoanelor
implicate în săvârşirea faptei ilicite
• Art. 1369 alin. (1) NCC: Cel care l-a îndemnat sau l-a determinat
pe altul să cauzeze un prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să-l
pricinuiască sau, cu bună-ştiinţă, a tăinuit bunuri ce proveneau
dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din prejudicierea altuia
răspunde solidar cu autorul faptei. Alin. (2) stabileşte că
dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în privinţa celui care, în orice fel,
a împiedicat ori a întârziat chemarea în judecată a autorului
faptei ilicite.
• Art. 1370 NCC: Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea
simultană sau succesivă a mai multor persoane fără să se poată
stabili dacă a fost cauzat, sau, după caz, că nu putea fi cauzat
prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor
răspunde solidar faţă de victimă.

Mulţumesc!

