Kriminalstatistik vedrørende ankesager modtaget fra
kredsretterne, Grønlands Landsret, 2. kvartal 2014
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Alle sager, hvor en kredsret eller Retten i Grønland afsiger dom, kan ankes til landsretten – her
kaldes de ankesager. Andre afgørelser kan som udgangspunkt også indbringes for landsretten. Disse
andre afgørelser kaldes beslutninger (tidligere kendelser) og dekreter. Det kan eksempelvis være
beslutninger om tilbageholdelse. Indbringelse af beslutninger for landsretten sker ved at kære
beslutningen til landsretten, hvor de benævnes som kæresager.
I denne opgørelse er der udelukkende tale om kriminalankesager modtaget fra kredsretterne.
Ankesager fra Retten i Grønland og kæresager figurerer ikke i denne statistik.

Antal kriminalankesager modtaget fra kredsretterne, Grønlands Landsret 2014.

Sagsbehandlingstid for kriminalankesager ved Grønlands Landsret, 2. kvartal 2014

Grønlands Landsret modtog 26 kriminalankesager fra kredsretterne i andet kvartal. Ved kvartalets
start verserede der 30 kriminalankesager.
Landsretten har i andet kvartal af 2014 afsluttet 34 sager.
Sagsbehandlingstiden er det antal dage, der går fra landsretten modtager ankesagen fra
anklagemyndigheden, og til sagen er afsluttet. Det vil sige at der enten er afsagt dom, eller at sagen
er hævet/afvist. Grønlands Landsret har som målsætning for sagsbehandlingen, at berammelse af
første møde i sagen sker inden for en uge efter modtagelsen. Endvidere er der for kriminalsager
fastsat mål om, at ankesager i Nuuk er hovedforhandlet inden for 4 til 6 uger, mens sager uden for
Nuuk er hovedforhandlet inden for 3 måneder.
Nedenstående diagram viser hvor mange dage den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har varet på
samtlige sager afsluttet i 2014.
Sagsbehandlingstid i antal dage for kriminalankesager modtaget fra kredsretterne,
Grønlands Landsret 2014.

Af de 26 kriminalankesager, som Grønlands Landsret modtog i andet kvartal, blev 12 sager afsluttet
indenfor samme kvartal. I disse sager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele landet på
26,59 dage.

Af de 30 sager der verserede ved kvartalets begyndelse blev 22 sager afsluttet i andet kvartal.

Den ældste sag uden for Nuuk K 247/13 var sagsbehandlingstiden 169 dage. Sagen blev ellers
berammet til foretagelse knap 1½ måned efter modtagelse af sagen. Imidlertid var tiltalte flyttet til
Danmark. Sagen blev først gennemført efter en anholdelsesbeslutning af tiltalte. I sagen K 17/14 var
sagsbehandlingstiden på 140. Grunden til den lange sagsbehandlingstid er, at tiltalte var hyret på en
trawler.

Med udgangen af andet kvartal er der 22 sager tilbage modtaget i 2014. Landsretten vil fortsat have
opmærksomheden rettet mod sagsbehandlingstiden, således at der bliver levet op til målsætningen.

