KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

Statistik for kriminalankesager - andet kvartal 2016
Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget
fra kredsretterne. Ankesager fra Retten i Grønland og kæresager figurerer ikke i denne statistik.
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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.
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Sagsbehandlingstid andet kvartal 2016
Af de 32 sager som landsretten afsluttede i andet kvartal, blev 14 af dem behandlet inden for
målsætningen. Heraf 13 ud af 26 sager uden for Nuuk, og én ud af seks sager i Nuuk.
Af de 22 sager som landsretten modtog i andet kvartal, blev fem sager afsluttet i samme kvartal.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i hele landet, var på 172 dage. Uden for Nuuk var den på
176 dage og i Nuuk på 156 dage.
Af de 54 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 12 afsluttet i andet kvartal.
Diagram over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i antal dage, for de seneste fire
kvartaler:
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Den ældste sag uden for Nuuk, afsluttet i andet kvartal 2016
I den ældste sag uden for Nuuk, K 012/15, var sagsbehandlingstiden 473 dage. Sagen blev
modtaget i landsretten den 22. januar 2015. Hovedforhandling blev påbegyndt den 13. februar 2015.
Sagen blev optaget til dom, men landsretten valgte den 20. februar 2015, at tage stilling til
skyldsspørgsmålet og udsætte sagen i øvrigt på indhentelse af en vejledende
distriktslægeerklæring. Efterfølgende blev sagen udsat på mentalundersøgelse. Mentalerklæring
blev afgivet den 1. juli 2015, mens Retslægerådet afgav udtalelse den 9. oktober 2015. Procedure
vedrørende foranstaltningen blev gennemført den 25. april 2016. Der blev afsagt dom den 9. maj
2016.

Den ældste sag i Nuuk, afsluttet i andet kvartal 2016
I den ældste sag i Nuuk, K 109/15, var sagsbehandlingstiden 193 dage. Sagen blev modtaget den
16. april 2015 og sluttede den 13. maj 2016. Sagen har ved en fejl ikke været behandlet tidligere.
I den næstældste sag i Nuuk, K 272/15, var sagsbehandlingstiden 192 dage. Sagen blev modtaget
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den 25. september 2015. Hovedforhandlingen blev i første omgang berammet til november 2015,
men blev omberammet til december 2015, da vidnet skulle være bortrejst i november.
Hovedforhandlingen i december blev dog udsat på afventning af udtalelse fra Psykiatrisk Område. I
marts 2016 blev sagen berammet til hovedforhandling den 6. april 2016 og der blev afsagt dom den
13. april 2016, hvor sagen sluttede.
Med udgangen af andet kvartal 2016 er der 42 sager, der verserer.
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