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Statistik for kriminalankesager 2. kvartal 2019 

Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget 

fra kredsretterne og Retten i Grønland. Endvidere optælles unge ofre, tiltalte og tilbageholdte samt 

foranstaltningsændringssager. 

Sagsudviklingen 2. kvartal 2019 

 
Verserende  
31. marts 

2019 

Modtagne i 
kvartalet 

Afsluttede i 
kvartalet 

Verserende  
30. juni  

2019 

Kriminalankesager  25 25 15 35 

 

Diagram over sagsudviklingen 

 

Sagsbehandlingstid 

Sagsbehandlingstiden er det antal dage, der går fra landsretten modtager en ankesag fra 

anklagemyndigheden, til sagen er afsluttet. En sag er afsluttet, når der er afsagt dom, eller når sagen 

er hævet/afvist.  

Målsætning 

Landsretten har siden 2018 fastsat følgende mål for, hvornår kriminalankesager skal være 

hovedforhandlet: 

Bevisanker: Inden for fire måneder, svarende til ca. 120 dage.  

Udmålings- og foranstaltningsanker: Inden for to måneder, svarende til ca. 60 dage. 
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Sagsbehandlingstid 2. kvartal 2019 

9 ud af de 15 sager som landsretten afsluttede, blev behandlet inden for målsætningen. Heraf 7 ud 

af 12 bevisanker og 2 ud af 3 udmålingsanker. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager: 160 dage.  

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for bevisanker: 187 dage. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for udmålingsanker: 51 dage. 

Af de 25 sager som landsretten modtog i kvartalet, blev 3 afsluttet. 

Af de 25 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 12 afsluttet. 

Diagram over gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage: 

 

De ældste bevisankesager afsluttet i 2. kvartal 2019 

I den ældste bevisankesag, K 235/18, var sagsbehandlingstiden 180 dage. 

Der var tale om en bødesag mod et selskab. Sagen var behandlet af Retten i Grønland i første 

instans og skulle derfor behandles af 3 landsdommere i 2. instans. Landsretten modtog sagen i 

december 2018, og den var berammet til hovedforhandling den 19. juni 2019. Den 17. juni 2019 

modtog landsretten meddelelse om at anken var blevet frafaldet.  

Den ældste udmålingsankesag afsluttet i 2. kvartal 2019 

I den ældste udmålingsankesag, K 016/19 var sagsbehandlingstiden 103 dage.  

Sagen blev modtaget i januar 2019 og blev berammet til hovedforhandling i april 2019, hvor sagen 

blev afsluttet. Pga. rettens forhold, var det ikke muligt, at beramme sagen til hovedforhandling 

tidligere. 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 1. kvartal 2018 2. kvartal 2019

Sagsbehandlingstid, alle
kriminalanker

99 165 81 160

Sagsbehandlingstid, bevisanker 111 189 91 187

Sagsbehandlingstid, udmålingsanker 83 94 73 51
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Unge ofre, tiltalte og tilbageholdte 2. kvartal 2019 

Fra 2019 optæller landsretten sager, hvor offeret/ofrene har været under 15 år eller hvor 

tiltalte/sigtede har været under 18 år. 

 
Verserende pr. 
31. marts 2019 

Modtagne i 
kvartalet 

Afsluttede i 
kvartalet 

Verserende 
pr. 30. juni 

2019 

Offer under 15 år 3 4 3 4 

Tiltalte under 18 år 1 0 0 1 

Tilbageholdte 
under 18 år 

1 0 1 0 

 

Afsluttede sager med ofre under 15 år 

Den ene sag var K 016/19, og beskrives tidligere i denne rapport under ”Den ældste 

udmålingsankesag afsluttet i 2. kvartal 2019”.  

Den anden sag, K 049/19, var en udmålingsanke, sagsbehandlingstiden var 43 dage. 

Den tredje sag, K 142/19, verserede i 8 dage og blev afsluttet med, at anken blev hævet. 

 

Afsluttede sager med tilbageholdte under 18 år 

Landsretten havde en kæresag med en tilbageholdt under 18 år, K 062/19. Sagen blev modtaget 

den 8. marts 2019 og afsluttet den 9. marts 2019.   

 

Kære af foranstaltningsændrings-sager 

Sager, hvor domfældte, der i udgangspunktet er dømt på ubestemt tid, har kæret deres sag til 

landsretten, efter prøvelse i kredsretten. 

 
Verserende pr. 
31. marts 2019 

Modtagne i 
kvartalet 

Afsluttede i 
kvartalet 

Verserende 
pr. 30. juni 

2019 

Antal 4 3 2 5 

 


