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În cauza Topal v. Republica Moldova,  
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită într-o Cameră 

compusă din:  
Robert Spano, Președinte, 
Paul Lemmens, 
Ledi Bianku, 
Ișıl Karakaș, 
Valeriu Grițco,  
Jon Fridrik Kjølbro,  
Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al secției, 
Deliberând în secret la 12 iunie 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 
 
 

 

PROCEDURĂ 
 
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 12257/06) versus Republica Moldova, 

depusă la Curte la 14 martie 2006, în baza Articolului 34 din Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către un 
cetățean moldovean, dl Stepan Topal („reclamant”).  

2. Reclamantul, a fost reprezentat de dl V. Chiurcciu. Guvernul Republicii 
Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agenții săi, inițial de dl V. Grosu, iar 
ulterior de dl L. Apostol.  

3. Reclamantul a pretins, în particular, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție 
în urma unei intervenții legislative în timpul procedurii. 

4. La 15 noiembrie 2010, cererea a fost comunicată Guvernului. 
 
 
 
ÎN FAPT 

 
I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 
 
5. Reclamantul s-a născut în 1938 și locuiește în Comrat. 
6. El a fost primul guvernator al Republicii Găgăuzia, regiune situată la sudul 

Republicii Moldova. El a ocupat această funcție între anii 1991 și 1995. În prezent, 
acest teritoriu constituie unitatea teritorială autonomă („UTA”) Găgăuzia.  

7. La 12 iunie 2001 Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat legea locală 
nr. 36-XIX/II cu privire la pensia personală. Conform acestei legi, reclamantul urma 
să primească o pensie personală pentru limită de vârstă egală cu 75% din salariul lunar 
al guvernatorului Găgăuziei. 

8. La 10 iulie 2001 legea locală nr. 36-XIX/II a fost publicată în Monitorul 
Oficial al UTA Găgăuzia și a intrat în vigoare.  

9. La 25 aprilie 2003 reclamantul a inițiat o acțiune împotriva Comitetului 
Executiv și Adunării Populare ale UTA Găgăuzia privind recuperarea pensiei 
personale pe care se considera îndreptățit să o primească în baza legii locale nr. 36-
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XIX/II. El a pretins că nu a primit nici o plată conform legii menționate mai sus, 
afirmând că primea doar o pensie de asigurări sociale.  

10. În cadrul procedurii, Comitetul Executiv al Găgăuziei a subliniat 
incompatibilitatea legii locale nr. 36-XIX/II cu Legea Republicii Moldova din 14 
octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, precizând că aceasta din 
urmă nu menționa acordarea unei „pensii personale”. 

11. Prin hotărârea din 26 decembrie 2003, Judecătoria Comrat a sesizat Curtea de 
Apel Comrat cu privire la controlul legalității legii locale 36-XIX/II.  

12. La 6 februarie 2004 Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a abrogat legea nr. 
36-XIX/II, pe motiv că era incompatibilă cu legea Republicii Moldova privind pensiile 
de asigurări sociale de stat. 

13. Printr-o decizie din 16 februarie 2004, Curtea de Apel Comrat, în urma 
constatării anulării legii respective, a clasat procedura de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare. 

14. La 14 decembrie 2004 Judecătoria Comrat a respins acțiunea reclamantului 
ca nefondată, indicând că Legea nr. 36-XIX/II, a cărei dispoziție a stat la baza 
acțiunii reclamantului, a fost anulată. 

15. Urmare a depunerii apelului și a recursului, respectiva hotărâre a fost 
menținută de către Curtea de Apel Comrat la 5 aprilie 2005 și, ulterior, de către 
Curtea Supremă de Justiție la 14 septembrie 2005.  

 
II. DREPTUL RELEVANT NAȚIONAL 
 
16. Dispozițiile relevante ale legii organice a Republicii Moldova nr. 344 din 23 

decembrie 1994 privind statul juridic al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) prevăd următoarele:  
 

Art. 7 
 
“Autoritatea reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, învestită cu dreptul de a adopta 

acte normative, în limitele competenței sale.” 
 
 
 

Art. 12. 
“ (…) 
2. Adunarea Populară adoptă legi locale în următoarele domenii: 
(…) 
d) activitate bugetar-financiară și fiscală locală; 
(…) 
f) relații de muncă și asistență socială. 
(…) 
(6) Actele normative ale Găgăuziei care contravin Constituției Republicii Moldova și prezentei 

legi se declară nule. ” 
 

17. Dispozițiile relevante din codul de procedură civilă, în vigoare la data faptelor, 
prevăd următoarele:  

 
Articolul 33. Competența curților de apel 

“ (…) 
4. Curtea de Apel Comrat verifică, de asemenea, legalitatea actelor administrative emise de 

autoritățile publice ale unității teritoriale autonome Găgăuzia.  
(…) ” 
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18. Dispozițiile relevante din Legea Republicii Moldova nr. 156 din 14 octombrie 
1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, în vigoare la data faptelor, prevăd 
următoarele: 

 
Articolul 9.  Categoriile de pensii 

 
   “În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii: 
    a) pensie pentru limită de vârstă; 
    b) pensie de dizabilitate; 
    c) pensie de urmaș. ” 
 
19. Dispozițiile relevante din legea locală nr. 36-XIX/II privind pensiile de 

asigurări sociale de stat, adoptată de Adunarea Populară a UTA Găgăuzia la 12 iunie 
2001, prevedeau următoarele: 

 
 

          Articolul 1. Dispoziții generale 
 

 “
Prin prezenta lege se instituie garanții de protecție socială în ceea ce privește 
primul președinte al Republicii Găgăuze, Stepan Topal, (...) din momentul împlinirii vârstei de 60 

de ani.” 
Articolul 2. Garanții sociale 

 
“Președintele Republicii Găgăuze, Stepan Topal, și (...) au dreptul la pensie personală.”  
 
 

                    Articolul 3.  Prestarea pensiei 
 
“1. Pensia personală a președintelui Republicii Găgăuze, Stepan Topal, (…), reprezintă 75% din 

salariul lunar al guvernatorului (Bașkan) în funcția Găgăuziei. 
 
2. Pensia personală va fi plătită din momentul împlinirii vârstei de 60 de ani. 
 
(…)”  
 
20. Dispozițiile relevante din legea locală nr. 3-III/II adoptată de Adunarea 

Populară a Găgăuziei la 6 februarie 2004, prevăd următoarele: 
 

Articolul 1 
 
“Se abrogă legea Adunării Populare a Găgăuziei nr. 36-XIX/II din 12 iunie 2001 privind pensiile 

personale ca fiind contrară legii Republicii Moldova din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat.”  

 
 
 
ÎN DREPT 
 

I. CHESTIUNI PRELIMINARE 
 
21. Invocând, în substanță, Articolul 1 din Protocolului nr. 1 la Convenție, 

reclamantul s-a plâns de neachitarea pensiei pentru limita de vârstă în timpul perioadei 
de acțiune a legii locale nr. 36-XIX/II și, respectiv, de anularea legii respective. 
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22. Curtea notează că părțile au fost invitate să comenteze dacă circumstanțele 
cazului au constituit o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, la 
care Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la acest subiect, însă reclamantul 
nu s-a pronunțat în legătură cu această chestiune. 

23. În aceste condiții, Curtea consideră că reclamantul nu intenționează să își 
mențină această cerere. În absența unor circumstanțe speciale care ar justifica 
examinarea ulterioară a acestei cereri, Curtea decide să o radieze de pe rol, în condițiile 
Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. 

 
 
 

II. CU PRIVIRE LA VIOLAREA PRETINSĂ A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN 
CONVENȚIE 

 
24. Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de anularea 

legii locale nr. 36-XIX/II din 12 iunie 2001 în cursul examinării acțiunii sale în 
judecată întemeiate pe această lege. Articolul 6 prevede următoarele:  

 
„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei (...) de către o instanță (...) care va hotărî (...) 

asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.” 
 
 
A. Admisibilitatea
 
 
25. Invitat să se pronunțe asupra pretențiilor reclamantului de satisfacție 

echitabilă, Guvernul a susținut că termenul de 6 luni nu a fost respectat și că nu au fost 
epuizate toate căile de atac interne.  

26. Curtea reiterează că, în conformitate cu Articolul 55 din Regulamentul său, în 
cazul în care partea contractantă pârâtă intenționează să invoce o obiecție de 
inadmisibilitate, trebuie să o facă, în măsura în care natura obiecției și împrejurările o 
permit, în observațiile scrise sau orale privind admisibilitatea cererii (Buzadji v. 
Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 64, CEDO 2016 (extrase)). 

27. În ceea ce privește obiecția de neepuizare a căilor de atac interne, Curtea 
observă că aceasta nu a fost invocată de către Guvern în observațiile sale cu privire la 
admisibilitatea și fondul cererii. Curtea subliniază că Guvernul nu a furnizat nicio 
explicație cu privire la această întârziere și că nu există circumstanțe excepționale care 
să o exonereze de obligația de a formula, în timp util, această excepție de 
inadmisibilitate. Prin urmare, obiecția Guvernului cu privire la neepuizarea căilor de 
atac interne de către reclamant trebuie respinsă la acest stadiu al procedurii (Khlaifia 
și alții v. Italia [MC], nr. 16483/12, §§ 52-53, CEDO 2016, și MM v. Bulgaria, nr. 
75832/13, §§ 46-47, 8 iunie 2017). 

28. Cu referire la cea de-a doua excepție a Guvernului, Curtea reiterează că nu 
ține de competența sa să excludă aplicarea regulii ce ține de respectarea termenului-
limită de 6 luni din simplul motiv că Guvernul nu s-a pronunțat asupra acestei 
chestiuni în timp util (Blečić v. Croația [MC], nr. 59532/00, § 68, CEDO 2006-III). 
Curtea a susținut că nu mai este necesar să se cerceteze dacă a existat un impediment 
care a reținut Guvernul de la invocarea obiecției respective, considerând că nu există 
nimic care ar putea împiedica examinarea proprio motu a acestei chestiuni care ține 
de competența sa (Fábián v. Ungaria [MC], nr. 78117/13, § 90, CEDO 2017 
(extrase)). În plus, Curtea observă că solicitantul a depus cererea la data de 14 martie 
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2006, ceea ce înseamnă în termen de 6 luni din 14 septembrie 2005, dată la care Curtea 
Supremă de Justiție a pronunțat hotărârea definitivă în prezenta cauză. 

29. Astfel, obiecțiile Guvernului cu referire la eșecul epuizării căilor de atac 
interne și la caracterul tardiv al plângerii, nu pot fi admise. 

30. Constatând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul Articolului 
35 § 3 (a) din Convenție și că nu există niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea o 
declară admisibilă. 

 
B. Fondul 

 
31. Reclamantul susține că intervenția Adunării Populare a Găgăuziei în cursul 

procedurii a încălcat dreptul său la un proces echitabil. 
32. Guvernul susține că nu este vorba de o intervenție legislativă pe motiv că 

Adunarea Populară a Găgăuziei este o autoritate locală. De asemenea, Guvernul 
susține că anularea legii locale nr. 36-XIX/II a fost justificată, având în vedere 
incompatibilitatea cu legea națională a Republicii Moldova. 

33. Curtea reafirmă că, deși, în principiu, legiuitorul nu este împiedicat să 
reglementeze în materie civilă, prin noi dispoziții retroactive, drepturile care decurg 
din legile în vigoare, principiul statului de drept și conceptul de un proces echitabil 
consacrat de Articolul 6 împiedică, cu excepția unor motive imperative de interes 
public, ingerința puterii legislative în administrarea justiției cu scopul de a influența 
rezultatul judiciar al litigiului (Zielinski și Pradal și Gonzalez și alții v. Franța [MC], 
nr. 24846/94 și 34165/96 la 34173/96, § 57, CEDO 1999-VII, și Guadagno și alții v. 
Italia, nr. 61820/08, § 28, 1 iulie 2014). 

34. Curtea consideră că aceeași abordare trebuie adoptată în cazul unei adunări 
locale sau regionale învestite cu dreptul de a legifera în anumite domenii, cum este și 
cazul Adunării Populare a Găgăuziei. 

35. În speță, Curtea observă că aceasta din urmă a anulat legea locală nr. 36-
XIX/II ca fiind contrară legislației naționale privind pensiile personale și că, în 
consecință, legea locală de anulare a avut un efect retroactiv. Instanțele sesizate au 
respins astfel cererile reclamantului pe motiv că nu mai găsesc nici un temei în dreptul 
intern. 

36. În aceste condiții, Curtea remarcă anularea legii locale nr. 36-XIX/II de către 
Adunarea Populară a Găgăuziei ca fiind una definitivă, în manieră retroactivă, aceasta 
stând la baza litigiului între reclamant și autoritățile Găgăuziei, făcând orice continuare 
a procedurii inutilă. De asemenea, Curtea constată că anularea respectivă a aprobat 
doar poziția adoptată de către Comitetul Executiv al Găgăuziei în cadrul procedurii 
pendinte. 

37. În conformitate cu jurisprudența menționată mai sus, la moment este de 
competența Curții să stabilească dacă anularea legii respective s-a bazat pe motive 
imperative de interes public. Curtea constată că, potrivit Guvernului, intervenția 
Adunării Populare a Găgăuziei a fost justificată de necesitatea de a anula legea locală 
nr 36-XIX/II din cauza incompatibilității sale cu dispozițiile naționale. Totodată, 
Curtea remarcă faptul că o chestiune cu privire la legalitatea legii a fost trimisă la 
Curtea de Apel Comrat, care este competentă de a soluționa orice conflicte dintre 
măsurile adoptate de către autoritățile Găgăuziei și legislația națională. Având în 
vedere existența unui mecanism de control al legalității legilor Găgăuziei, în acest caz, 
Curtea nu este convinsă de argumentul Guvernului menționat mai sus. Mai mult decât 
atât, Curtea observă că Guvernul nu a indicat nici un alt potențial motiv imperativ de 
interes public care ar putea justifica, în viziunea sa, anularea respectivei legi locale. 
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Prin urmare, Curtea nu poate declara că intervenția Adunării Populare a Găgăuziei a 
fost justificată în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenție. 

38. Astfel, Curtea constată violarea acestei dispoziții.  
 
 

III. CU PRIVIRE LA ALTE PRETINSE VIOLĂRI  
 
39. Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul acuză instanțele 

naționale că nu au fost independente și imparțiale, că nu au luat în considerare toate 
elementele cauzei și că au interpretat în mod contradictoriu legile aplicabile în 
prezenta cauză. 

40. În cele din urmă, reclamantul se plânge de lipsa unei căi de atac interne 
efective, în sensul Articolului 13 din Convenție, care i-ar fi permis să își exercite 
drepturile garantate de Convenție. 

41. Luând în considerare toate materialele care i-au fost prezentate și în măsura 
în care este competentă să se pronunțe cu privire la afirmațiile formulate, Curtea nu 
constată nicio încălcare a drepturilor și a libertăților garantate de aceste dispoziții. 

42. Astfel, rezultă că aceste reclamații sunt vădit nefondate și trebuie respinse în 
baza Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

 
 

IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 
43. Articolul 41 din Convenție prevede : 
 
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă dreptul 

intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei 
încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă.” 

 
A. Prejudiciul  
 
44. Reclamantul a pretins 153130,01 lei moldovenești (circa 9250 de euro (EUR) 

potrivit ratei de schimb în vigoare la momentul în care această cerere a fost formulată 
în fața Curții) pentru prejudiciul material. Această sumă corespunde declarațiilor sale 
cu privire la valoarea totală a pensiei personale pe care acesta ar fi primit-o conform 
legii locale nr. 36-XIX/II. 

El solicită, de asemenea, 50000 EUR pentru prejudiciul moral. 
45. Guvernul contestă aceste sume. 
46. Curtea amintește că, în prezenta cauză, ea a constatat violarea Articolului 6 § 

1 din Convenție ca urmare a anulării legii locale nr 36-XIX/II, în cursul procedurii 
inițiate de reclamant. Cu toate acestea, Curtea nu poate specula cu privire la rezultatul 
acestei proceduri în cazul în care respectiva lege locală nu ar fi fost anulată. În special, 
nu se poate specula cu privire la abordarea Curții de Apel Comrat în legătură cu 
legalitatea acestei legi locale. Astfel, Curtea respinge cererea cu referire la prejudiciul 
material. Cu toate acestea, ea consideră că este necesar să se acorde reclamantului 
3000 EUR pentru prejudiciul moral. 

 
B. Dobânzile de întârziere 
 



 
HOTĂRÂREA TOPAL v. REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

47. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 
conform ratei minime a Băncii Centrale Europene, la care se vor adăuga trei procente. 

 
 
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE: 
 
1. Decide radierea de pe rol a cererii în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

din Convenție; 
 
2. Declară admisibilă plângerea cu privire la violarea Articolului 6 § 1 din 

Convenție în urma intervenției Adunării Populare a Găgăuziei, și inadmisibilă pentru 
restul; 

 
3. Hotărăște  că a avut loc o violare a Articolul 6 § 1 din Convenție; 
 
4. Hotărăște 
 
(a) că Statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni, 3000 
EUR (trei mii euro), care urmează să fie convertite în moneda Statului respondent 
la rata aplicabilă la data transferului, pentru prejudiciul moral; 
 
(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus, și până la executarea 
hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai sus, egală cu rata 
minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul 
perioadei de întârziere, plus trei procente; 
 
5. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 
 
Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 3 iulie 2018, în conformitate 

cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 
 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Robert Spano 

Președinte

  
 

 


