Sagsbehandlingstid for kriminalsager modtaget fra
kredsretterne, Grønlands Landsret, 4. kvartal 2014

Verserende pr.
Modtagne
1. oktober 2014

- Ankesager fra kredsretterne 15

15

Afsluttede

Verserende pr.
31. decem. 2014

25

5

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.
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Sagsbehandlingstid for kriminalsager ved Grønlands Landsret, 4. kvartal 2014

Grønlands Landsret modtog 15 kriminalsager fra kredsretterne i fjerde kvartal. Ved kvartalets start
verserede der 15 kriminalsager.
Landsretten har i fjerde kvartal af 2014 afsluttet 25 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, 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 15 kriminalsager, som Grønlands Landsret modtog i fjerde kvartal, blev 11 sager afsluttet
indenfor samme kvartal. I disse sager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele landet på
29,00 dage.
Af de 15 sager der verserede ved kvartalets begyndelse blev 14 sager afsluttet i fjerde kvartal.

I den ældste sag uden for Nuuk, K 123/14, var sagsbehandlingstiden 205 dage. Sagen blev
berammet på landsrettens næstkommende tjenesterejse til Sisimiut, der blev foretaget i december
2014. I sagen K 124/14 var sagsbehandlingstiden 170 dage. Sagen blev berammet til foretagelse i
juni måned, men tiltalte ønskede at skifte forsvarer. Samtidig befandt tiltalte sig udenlands og havde
først mulighed for at komme til Grønland i november måned. I sagen K 167/14 var
sagsbehandlingstiden 153 dage. Selve hovedforhandlingen med tre tiltalte blev påbegyndt den 14.
august i Nuuk, men sagen blev udsat til fortsat hovedforhandling den 20. august, idet et vidne først
kunne deltage der. Samtidig udeblev én tiltalt uden lovligt forfald. Det blev besluttet, at han skulle
fremstilles til den fortsatte hovedforhandling. Samtidig udeblev et centralt vidne og det blev
besluttet, at vedkommende skulle anholdes til den fortsatte hovedforhandling den 17. september.
Sagen blev yderligere udsat på grund af problemer med anholdelse og fremstilling af vidnet, der er
bosiddende i Danmark. Sagen blev udsat til den 16. december 2014.

I den ældste sag i Nuuk, K 55/14, var sagsbehandlingstiden 225 dage. Inden hovedforhandlingen
blev det besluttet, at der skulle indhentes en aktuel erklæring vedrørende tiltaltes personlige forhold.
Hovedforhandlingen blev foretaget efter modtagelse af den ventede erklæring den 22. september
2014. I sagen K 80/14 var sagsbehandlingstiden på 273 dage. Sagen blev ellers berammet til
foretagelse 22. maj 2014, men blev udsat til den 15. juli 2014, idet det viste sig, at tiltalte var på en
rejse til Østgrønland. Sagen blev på ny udsat på indhentelse af en redegørelse og en fornyet
udtalelse. Sagen blev hovedforhandlet den 19. november og sagen blev afgjort i december måned.

Med udgangen af fjerde kvartal er der 5 sager tilbage modtaget i 2014. 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.

