KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

Statistik for kriminalankesager – 3. 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 3. 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 3. kvartal 2017
Af de 22 sager som landsretten afsluttede, blev 8 af dem behandlet inden for målsætningen. Heraf
8 ud af 16 sager uden for Nuuk, og 0 ud af 6 sager i Nuuk.
Af de 29 sager som landsretten modtog, blev 4 sager afsluttet i samme kvartal.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i hele landet, var på 157 dage. Uden for Nuuk var den på
136 dage og i Nuuk på 214 dage.
Af de 37 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 17 afsluttet i 3. kvartal.
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage, for de seneste fire kvartaler:
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De ældste sager uden for Nuuk, afsluttet i 3. kvartal 2017
I de tre ældste sager uden for Nuuk, K 182/16, K 307/16, og K 271/16 var sagsbehandlingstiden
mellem 416 og 221 dage.
K 182/16 blev modtaget i august 2016, og var berammet til foretagelse i Aasiaat i marts 2017, hvor
det imidlertid viste sig, at tiltalte var flyttet til Sisimiut. Sagen blev herefter udsat til landsrettens
næstkommende tjenesterejse til Sisimiut. Sagen blev hovedforhandlet i september 2017.
K 307/16 blev modtaget i december 2016, og berammet til landsrettens tjenesterejse til Maniitsoq i
februar 2017, der pga. vejrlig blev omberammet til marts 2017, men igen udsat pga. vejrlig. I maj
2017 blev sagen udsat på indhentelse af oplysninger om tiltaltes indtægtsgrundlag. Sagen blev
påbegyndt i Maniitsoq, men afsluttet i september 2017.
K 271/16 blev modtaget i november 2016, og berammet til landsrettens næstkommende
tjenesterejse til Upernavik, alternativt Ilulissat, hvor sagen blev hovedforhandlet i juli 2017.
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De ældste sager i Nuuk, afsluttet i 3. kvartal 2017
I den ældste sag i Nuuk, K 202/16, var sagsbehandlingstiden 351 dage. Sagen blev modtaget i
september 2016, og berammet til mundtlig forhandling i november 2016. Her blev sagen udsat på at
tiltalte ville antage en forsvarer og på dennes bemærkninger. Den privatantagede forsvarer
indhentede supplerende oplysninger og anmodede den 29. maj 2017 om mundtlig hovedforhandling,
hvilket umiddelbart herefter blev berammet til august 2017.
Den næstældste sag, K 227/16, varede 347 dage. Sagen blev modtaget i september 2016, og som
tredommersag udsat til berammelse i første kvartal 2017 i forbindelse med næste session i Nuuk
med danske landsdommere. I marts 2017 blev sagen berammet til august 2017, hvor sagen sluttede.
Med udgangen af 3. kvartal 2017 er der 44 verserende sager.
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