KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

Statistik for kriminalankesager – 1. kvartal 2018
Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget
fra kredsretterne og Retten i Grønland. Kæresager figurerer ikke i denne statistik.
Sagsudviklingen 1. kvartal 2018
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Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er det antal dage, der går fra landsretten modtager en ankesag fra
politimesteren, til sagen er afsluttet. En sag er afsluttet, når der er afsagt dom, eller når sagen er
hævet/afvist.
Målsætning
Landsretten har i 2018 fastsat følgende mål for, hvornår kriminalankesager skal være
hovedforhandlet:
Bevisanker: Inden for fire måneder, svarende til ca. 120 dage.
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Udmålings- og foranstaltningsanker: Inden for to måneder, svarende til ca. 60
dage.
Sagsbehandlingstid 1. kvartal 2018
Af de 32 sager som landsretten afsluttede, blev 15 af dem behandlet inden for målsætningen. Heraf
10 ud af 21 bevisanker, og 4 ud af 10 udmålingsanker. En enkelt sag blev afsluttet med ankefrafald
17 dage efter, at sagen blev modtaget.
Af de 20 sager som landsretten modtog i 1. kvartal, blev 4 sager afsluttet i samme kvartal.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i hele landet, var på 159 dage. For bevisanker var den på
176 dage og for udmålingsanker var den på 123 dage.
Af de 41 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 28 afsluttet i 1. kvartal.
Diagram over gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage:
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De ældste bevisankesager afsluttet i 1. kvartal 2018
I de tre ældste bevisankesager, K 165/16, K 024/17 og K 007/17 var sagsbehandlingstiden mellem
538 og 360 dage.
K 165/17 blev modtaget i juli 2016 og udsat til landsrettens først kommende tjenesterejse til Paamiut.
Den blev berammet til hovedforhandling i Paamiut i maj 2017, sammen med 3 andre sager.
Tjenesterejsen til Paamiut blev aflyst nogle dage inden rejsen skulle finde sted, da det viste sig, at
der kun ville kunne blive gennemført 1 sag i Paamiut, da flere tiltalte og vidner i de andre sager
opholdt sig i andre byer, heriblandt tiltalte i denne sag. I december blev sagen berammet til
hovedforhandling i januar 2018, hvor sagen sluttede.

Side 2 af 3

KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

K 024/17 varede 397 dage. Sagen blev modtaget i januar 2017 og i februar 2017
blev den udsat på modtagelse af forsvarerens bemærkninger til anklagemyndighedens subsidiære
påstand om hjemvisning af sagen. I september 2017 besluttede landsretten, at sagen ikke skulle
hjemvises, men berammes til hovedforhandling. Hovedforhandlingen blev berammet til februar
2018, hvor sagen sluttede.
K 007/17 blev modtaget i januar 2017, og berammet til landsrettens næstkommende rejse til
Maniitsoq i februar 2017. Pga. dårligt vejr blev tjenesterejsen og sagen omberammet to gange, først
til marts 2017 og efterfølgende i maj. I maj og juni 2017 blev hovedforhandlingen påbegyndt og udsat
på hhv. tiltaltes og anklagemyndighedens anmodning om indhentelse af yderligere oplysninger.
Sagen blev fortsat hovedforhandlet i december 2017 og der blev afsagt dom i januar 2018.

Den ældste udmålingsanke afsluttet i 1. kvartal 2018
I den ældste udmålingsankesag, K 035/17 var sagsbehandlingstiden 344 dage. Sagen blev
modtaget i februar 2017 og har samme historik som K 165/17. Sagen blev udsat til landsrettens først
kommende tjenesterejse til Paamiut og berammet til hovedforhandling i Paamiut i maj 2017, sammen
med 3 andre sager. Tjenesterejsen til Paamiut blev aflyst nogle dage inden rejsen skulle finde sted,
da det viste sig, at der kun ville kunne blive gennemført 1 sag i Paamiut, da flere tiltalte og vidner i
de andre sager opholdt sig i andre byer, heriblandt tiltalte i denne sag. I december blev sagen
berammet til hovedforhandling i januar 2018, hvor sagen sluttede.
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