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Nye måltal for Østre Landsret for perioden 2019 til 2022 – tiltrådt på plenarmøde og møde i ledelses-

forum den 16. august 2019 

 

På baggrund af dialog med Domstolsstyrelsen fastsættes der nye mål for Østre Landsret for perioden 2019 til 

2022.  

 

De nye mål tager udgangspunkt i, hvad landsretten realiserede i 2018. Ved fastsættelse af de nye mål er der 

blandt andet søgt taget højde for domstolenes øgede fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for sær-

ligt prioriterede straffesager, hvilket – alt andet lige – vil påvirke de øvrige sagstypers gennemløbstid i nega-

tiv retning. Målene er opstillet med baggrund i en forudsætning om en nogenlunde uændret sagstilgang og 

personalenormering samt et uændret antal afdelinger i landsretten.  

 

Målene er opstillet som det forventede gennemsnit for de 80 % af sagerne med den korteste sagsbehand-

lingstid. Hvis der inden for den periode, der måles på, er afsluttet mindre end 5 sager, beregnes den gennem-

snitlige sagsbehandlingstid for de 1-4 afsluttede sager på normal vis i stedet, altså på baggrund af alle de 

afsluttede sager og ikke kun de 80 pct. hurtigste.  

 

Gennemløbstid beregnes som perioden fra sagens modtagelse til sagens afslutning. For civile sager gælder 

for tiden, at modtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor sagen er modtaget i byretten og således ikke tids-

punktet, hvor sagen modtages i landsretten. For fogedkæremål er modtagelsestidspunktet dog tidspunktet, 

hvor sagen er modtaget i landsretten.  

 

Målet for civile 1. instanssager, civile ankesager, herunder ægteskabssager, nævningeankesager og øvrige 

straffeankesager er for hovedforhandlede sager. Øvrige mål er for afsluttede sager.  
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Civile sager 
 

Gennemløbstid for de 80 pct. hurtigste sager. 

 2018 1. kvt. 

2019 

 

2. kvt. 

2019 

2019 2020 2021 2022 

1. instans sager (henvist 

efter reformen), hfh. 

(mdr.) 

17,6 20,9* 45,2 25 24 23 22 

Almindelige ankesager, 

hfh. (mdr.) 

10,3 10,9 10,9 11 10,8 10,6 10,4 

Småsager, hfh. (mdr.) 6,2 7,2* 11,1 8 7,5 7 6,5 

Småsager, alle (mdr.) 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 

Familieretssager, hfh. 

(mdr.) 

2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 

Familieret, alle (mdr.) 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Civile kæremål, alle 

(uger) 

3,7 3,9 4,8 4,2 4 3,8 3,8 

* 100 pct. af de afsluttede sagerne indgår i beregningen af gennemsnit 

 

Straffesager 
 

Gennemløbstid for de 80 pct. hurtigste sager. 

 2018 1. kvt. 

2019 

2. kvt. 

2019 

2019 2020 2021 2022 

Nævningeankesager, 

hfh. (mdr.) 

7,0 6,9 6,7 7 6,8 6,6 6,5 

Straffeankesager med 

bevis, hfh. (mdr.) 

4,6 4,2 3,9 4,4 4,2 4 3,8 

Straffeankesager uden 

bevis, hfh. (mdr.) 

4,1 3,5 3,4 3,7 3,6 3,4 3,2 

Fængslingskæremål 

(dage) 

1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

Andre straffekæremål 

(uger) 

2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 

 


