
Drepturi  și  justiție  pentru  toți

ACUZAȚIA 
înaintată de procurori 
 escrocherie  și  spălarea banilor 
în proporții deosebit de mari   

 

În mediu, o cauză penală în apel 
se examinează timp de 2 luni.   

Dosarul Șor se examinează în 
instanța de apel de 3 ani și încă 
nu este finalizat.    
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6 Mai 2015

24 August 2016

Primit în judecată
24 August 2016

Prima ședință
2 aprilie 2018

Ajunsă în instanța de apel
15 ianuarie 2018

Dosarul a ajuns la curtea de apel
cu întârziere, deoarece nu a fost 
tradusă hotărârea în limba rusă
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Până în 2020, la solicitarea procurorilor, dosarul Șor a fost examinat cu uşile închise.
Hotărârea motivată a primei instanțe nu a fost publicată.

Elaborarea acestui infografic este finanțată printr-un grant oferit de Departamentul de Stat al 
Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate în document aparțin 
CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. 

!
pedeapsă închisoare de 7.5 ani 

interdicția de a părăsi țara**

VERDICTUL JUDECĂTORILOR

6 luni

Curtea Supremă de Justiție a trimis cauza la 
Curtea de Apel Cahul deoarece la Curtea de 
Apel Chişinău (21 de judecători)  nu au fost
 găsiți 3 judecători  care să o examineze   
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Până la 1 aprilie 2021, instanța de 
apel a stabilit 59 de ședințe, dintre 
care 51 au fost amânate
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lipsa expertizei ordonate

de judecători 

554
solicitarea

procurorilor 

3

Urmărirea 
penală

*Judecătorii l-au condamnat pe Ilan
Șor pentru o infracțiune mai ușoară 
decât cea înaintată de procurori   

 

Procurorii nu au cerut confiscarea 
averii lui Ilan Șor  

Judecătorii au refuzat solicitarea 
Băncii de Economii de a-i compensa 
daunele cauzate de Ilan Șor
** În iunie 2019, Ilan Șor a părăsit 
ilegal Republica Moldova, eludând
controlul de la frontieră

?În 2021, 
judecătorul 
responsabil 
de dosar a 
demisionat. 
Examinarea 
probelor 
trebuie 
reîncepută.       
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sesizarea Curții
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