KVARTALSSTATISTIK FOR KRIMINALANKESAGER
GRØNLANDS LANDSRET

Statistik for kriminalankesager 3. 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 3. kvartal 2019
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3. kvartal 2019

Afsluttede i kvartalet

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 3. kvartal 2019
8 ud af de 23 sager som landsretten afsluttede, blev behandlet inden for målsætningen. Heraf 4 ud
af 7 bevisanker og 4 ud af 16 udmålingsanker.
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager: 95 dage.
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for bevisanker: 123 dage.
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for udmålingsanker: 82 dage.
Af de 41 sager som landsretten modtog i kvartalet, blev 7 afsluttet.
Af de 34 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 16 afsluttet.
Diagram over gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage:
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De ældste bevisankesager afsluttet i 3. kvartal 2019
I den ældste bevisankesag, K 217/18, var sagsbehandlingstiden 266 dage. Sagen blev modtaget i
november 2018. Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at hovedforhandlingen skulle finde sted på
et tidspunkt, der passede ind i de mange medvirkende i sagens kalendere. Der var syv tiltalte i
sagen, der havde bedt om hver deres advokat fra Danmark, som forsvarere. Så Sagen blev
berammet til at strække sig over to gange to uger og sluttede den 8. august 2019.
Den ældste udmålingsankesag afsluttet i 3. kvartal 2019
I den ældste udmålingsankesag, K 050/19 var sagsbehandlingstiden 184 dage.
Sagen blev modtaget i februar 2019 og blev berammet til hovedforhandling april i Tasiilaq. På grund
af dårligt vejr blev tjenesterejsen udsat og hovedforhandlingen blev omberammet til at foregå i Nuuk
i august 2019, hvor der blev afsagt dom.
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Unge ofre, tiltalte og tilbageholdte 3. kvartal 2019 (anke- og kæresager)
Fra 2019 optæller landsretten sager, hvor offeret/ofrene har været under 15 år eller hvor
tiltalte/sigtede har været under 18 år.
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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.
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