
Justiție echitabilă sau justiție selectivă?
Studiu de caz. Dosarele Filat, Platon și Șor

CRJM a analizat dosarele de mare corupție în cazurile lui Vlad FILAT, Veaceslav PLATON 
și Ilan ȘOR. Analiza de mai jos indică aspecte care demonstrează justiția selectivă în 
aceste cazuri, cum ar fi durata măsurilor preventive și a procedurilor penale, locul 
detenției, învinuirea și constatările instanțelor de judecată, pedepsele stabilite etc.

Acest produs a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” 
implementat de Centrul de Resurse Juridice Moldova cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin 
intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.
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Vladimir FILAT
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Ilan ȘOR Judecătorii au admis de principiu acțiunea civilă, urmând ca despăgubirile să fie 
încasate într-un alt proces de judecată, după finalizarea procesului penal.

circa  MDL 474 mln.
circa  MDL 870 mln.

confiscarea averii (automobile, imobile și acțiuni).

vânzarea mai multor clădiri, terenuri, acțiuni și bunuri.
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CARE A FOST ÎNVINUIREA 
ȘI CE AU CONSTATAT INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI:

A primit mită de la Ilan Șor 
de circa

USD 250 mln. 

corupere pasivă
și trafic de influență

19 ani de închisoare
Mita a fost de 

USD 23 mln.

Ce au constatat 
judecătorii?

A obținut prin înșelăciune 
circa

USD 58 mln.
din sistemul bancar 

și spălarea banilor obținuți

escrocherie și 
spălarea de bani 

23 ani de închisoare

condamnat pe ambele capete 
de acuzare

Vladimir FILAT

Veaceslav PLATON

Învinuirea Acuzația 
și pedeapsa solicitată

condamnat pe ambele capete 
de acuzare

Izolatorul CNA, din mun. Chișinău și la domiciliu.Ilan ȘOR

Penitenciarul nr. 13, din mun. Chișinău.Vladimir FILAT

Penitenciarul nr. 13, din mun. Chișinău.Veaceslav PLATON

LOCUL DETENȚIEI:

DURATA PROCEDURILOR  

17 luni
până la hotărârea definitivă

13 luni
până la hotărârea definitivă

Vladimir FILAT

Veaceslav PLATON

Urmărirea penală Prima instanţă Apel CSJ

Ilan ȘOR

22/6/2016

6/5/2015

22/5/2015

22 zilearest 
preventiv

5/8/2016

43 zile
arest preventiv 10 luni 16 zile

21/6/2017

arest la 

domiciliu

5/8/2016

Vladimir FILAT

15 /10/2015 11 /11/2016

arest 
preventiv 1 an și 27 zile

25/17/2016 20/4/2017 14/11/2018

18/11/2016 18/12/2017

Veaceslav PLATON

25 /7/2016 18/12/2017

arest 
preventiv 1 an, 4 luni și 23 zile

DURATA MĂSURILOR PREVENTIVE

Notă: Ilan ȘOR continuă să-și exercite mandatul de primar al mun. Orhei, iar judecătorii i-au permis 
să călătorească de mai multe ori peste hotare. 

Ilan ȘOR

circa 43 luni (încă nu a fost transmis în instanța de judecată)

circa 29 luni (examinarea se află încă în instanța de apel)
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Abuz de serviciu cu 
urmări grave din funcția 

de Președinte a 
Consiliului de 

administrare a Băncii de 
Economii

A obținut prin 
înșelăciune 

USD 350 mln. 
din sistemul bancar și 

spălarea banilor obținuți

escrocherie 
și spălarea de bani 

19 ani de închisoare

Ilan ȘOR Dosarul încă nu a fost 
transmis în instanța de 
judecată

1. condamnat pentru spă-
lare de bani, dar instanța
de judecată a recalificat
escrocheria într-o infrac-
țiune mai puțin gravă -
cauzarea de daune (de-
oarece nu a stabilit că dl
Șor a beneficiat de banii
sustrași).

2. Judecătorii au consta-
tat că paguba cauzată a
fost de circa

USD 151 mln.
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23/12/2015 11/11/2016

22/2/2017
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