Sagsbehandlingstid for kriminalsager modtaget fra
kredsretterne, Grønlands Landsret, 2. kvartal 2015
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- Ankesager fra kredsretterne 21
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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 2015.

Sagsbehandlingstid for kriminalsager ved Grønlands Landsret, 2. kvartal 2015

Grønlands Landsret modtog 47 kriminalsager fra kredsretterne i andet kvartal. Ved kvartalets start
verserede der 21 kriminalsager.
Landsretten har i andet kvartal af 2015 afsluttet 26 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. For kriminalsager er der fastsat mål om, at ankesager i Nuuk er hovedforhandlet
inden for 4 til 6 uger (28-42 dage), mens sager uden for Nuuk er hovedforhandlet inden for 3
måneder (90 dage).
Nedenstående diagram viser hvor mange dage den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har varet
siden fjerde kvartal 2014.
Sagsbehandlingstid i antal dage for kriminalankesager modtaget fra kredsretterne,
Grønlands Landsret 2015.

Af de 47 kriminalsager, som Grønlands Landsret modtog i andet kvartal, blev 13 sager afsluttet
indenfor samme kvartal. I disse sager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele landet på
49,11 dage.
Af de 21 sager der verserede ved kvartalets begyndelse blev 13 sager afsluttet i andet kvartal.

I den ældste sag uden for Nuuk, K 94/15, var sagsbehandlingstiden 91 dage. Sagen blev modtaget
den 30. marts 2015 og blev udsat til landsrettens tjenesterejse til Tasiilaq i juni 2015. Sagen sluttede
den 29. juni 2015.

I den ældste sag i Nuuk, K 85/15, var sagsbehandlingstiden 95 dage. Sagen blev modtaget den 24.
marts 2015 og sluttede den 29. juni 2015. Den 1. april 2015 konstaterede landsretten, at tiltalte ikke
bor i Nuuk, men bor i Tasiilaq, hvorefter sagen blev udsat til tjenesterejsen til Tasiilaq i juni 2015.

I den næstældste sag i Nuuk, K 76/15, var sagsbehandlingstiden 68 dage. Sagen blev modtaget den
19. marts 2015 og blev berammet til den 26. maj 2015. Ved hovedforhandlingen frafaldt tiltalte
anken.

Med udgangen af andet kvartal er der 42 sager der verserer. Landsretten vil fortsat have
opmærksomheden rettet mod sagsbehandlingstiden, således at der bliver levet op til målsætningen
for kriminalsager. Efter ændret praksis for domsafsigelser i landsretten vil sagsbehandlingstiden
imidlertid kunne forventes forlænget i gennemsnit en til to uger. Den ændrede praksis betyder, at
landsretten i flere tilfælde end tidligere udsætter domsafsigelsen, frem for at finde sted umiddelbart
efter hovedforhandlingens afslutning, til et senere tidspunkt efter hele den skriftlige dom er færdig
på såvel grønlandsk som dansk.

Landsrettens personalesituation resten af 2015 forventes, at medføre længere sagsbehandlingstid i
tredje og fjerde kvartal.

