KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

Statistik for kriminalankesager – 2. kvartal 2017
Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget
fra kredsretterne. Ankesager fra Retten i Grønland og kæresager figurerer ikke i denne statistik.
Sagsudviklingen 2. kvartal 2017
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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 fastsat følgende mål for, hvornår kriminalankesager skal være hovedforhandlet:
Uden for Nuuk: Inden for tre måneder, svarende til ca. 90 dage.
I Nuuk: Inden for fire til seks uger, svarende til ca. 30-45 dage.
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Sagsbehandlingstid 2. kvartal 2017
Af de 25 sager som landsretten afsluttede, blev 12 af dem behandlet inden for målsætningen. Heraf
11 ud af 19 sager uden for Nuuk, og 1 ud af 6 sager i Nuuk.
Af de 16 sager som landsretten modtog, blev 4 sager afsluttet i samme kvartal.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i hele landet, var på 113 dage. Uden for Nuuk var den på
97 dage og i Nuuk på 164 dage.
Af de 46 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 21 afsluttet i 2. kvartal.

Antal dage
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De ældste sager uden for Nuuk, afsluttet i 2. kvartal 2017
I de tre ældste sager uden for Nuuk, K 249/16, K 248/16, og K 280/16 var sagsbehandlingstiden
mellem 242 og 204 dage.
K 249/16 blev modtaget i oktober 2016 og udsat først på forsvarerens og senere
anklagemyndighedens bemærkninger. I juni 2017 afviste landsretten anken.
K 248/16 blev modtaget i oktober 2016 og berammet til landsrettens tjenesterejse til Maniitsoq i
februar 2017, der pga. vejrlig blev omberammet til marts 2017, men igen udsat pga. vejrlig og først
gennemført i maj 2017, hvor sagen sluttede.
K 280/16 blev modtaget i december 2016. Da omfanget af de tiltaltes anker og vidneførslen endnu
ikke var afklaret, kunne den ikke medtages på landsrettens tjenesterejse i uge 1 2017. Den blev
forsøgt berammet til uge 11, men måtte udsættes og selv i stedet behandlet i Ilulissat i uge 2017.
De ældste sager i Nuuk, afsluttet i 2. kvartal 2017
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I den ældste sag i Nuuk, K 073/16, var sagsbehandlingstiden 329 dage. Sagen
blev modtaget i marts 2016, hvor den blev udsat til næstkommende rejse til Uummannaq, da vidnet
var bosat i en bygd i nærheden. I januar 2017 blev sagen berammet til hovedforhandling i februar
2017 i Nuuk med fortsættelse i marts 2017 i Aasiaat, hvor vidnet da var bosiddende. Få dage før
hovedforhandlingen påbegyndes frafaldt først tiltalte sin anke og anklagemyndigheden sin
kontraanke, hvormed sagen sluttede.
Den næstældste sag, K 279/16, varede 172 dage. Sagen blev modtaget i december 2016 og udsat
på forsvarerens bemærkninger til behandling af sagen, eller stillingtagen til eventuelle fejl i
forbindelse med forsvarerens tilstedeværelse i kredsretten. Sagen blev i maj 2017 hjemvist til fornyet
behandling i kredsretten.
Med udgangen af 2. kvartal 2017 er der 37 verserende sager.
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