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Statistik for kriminalankesager – 1. kvartal 2017 

Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget 

fra kredsretterne. Ankesager fra Retten i Grønland og kæresager figurerer ikke i denne statistik.  

Sagsudviklingen 1. kvartal 2017 

 
Verserende  

31. december 
2016 

Modtagne i 
kvartalet 

Afsluttede i 
kvartalet 

Verserende  
31. marts  

2017 

Kriminalankesager fra 
kredsretterne 

51 42 46 47* 47 46* 

*Rettet under optælling 11. september 2017 i forbindelse med udarbejdelse af statistikken for 2. kvartal. Sag K 044-17 

blev afsluttet i 1. kvartal, men blev dengang talt som verserende.  

Diagram over sagsudviklingen for de seneste fire kvartaler: 

 

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, svarende til ca. 30-45 dage. 
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Sagsbehandlingstid 1. kvartal 2017 

Af de 46 sager som landsretten afsluttede, blev 23 af dem behandlet inden for målsætningen. Heraf 

18 ud af 35 sager uden for Nuuk, og 5 ud af 11 sager i Nuuk.  

Af de 42 sager som landsretten modtog, blev 13 sager afsluttet i samme kvartal.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i hele landet, var på 132 dage. Uden for Nuuk var den på 

127 dage og i Nuuk på 145 dage. 

Af de 51 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 33 afsluttet i 1. kvartal. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage, for de seneste fire kvartaler: 

 

De ældste sager uden for Nuuk, afsluttet i 1. kvartal 2017 

I de fire ældste sager uden for Nuuk, K 330/15, K 332/15, K 058/16 og K 072/16 var 

sagsbehandlingstiden mellem 478 og 356 dage. For alle sagers vedkommende blev de udsat til 

Landsrettens tjenesterejse til Aasiaat, der fandt sted i marts 2017. Tjenesterejsen var forsøgt 

berammet i sommeren og efteråret 2016, men det var ikke muligt da der manglede billetter på et 

eller flere ben til en eller flere af tjenesterejsens deltagere. 

De ældste sager i Nuuk, afsluttet i 1. kvartal 2017 

I den ældste sag i Nuuk, K 231/16, var sagsbehandlingstiden 157 dage. Sagen blev modtaget i 

oktober 2016, hvor det blev besluttet at holde et forberedende møde i november for at tage stilling 

til, om der var sket en fejl ved sagens behandling i kredsretten. Herefter blev sagen udsat på 

parternes bemærkninger. Sagen blev i marts 2017 hjemvist til fornyet behandling i kredsretten. 

Den næstældste sag, K 283/16, varede 111 dage. Sagen blev modtaget i december 2016 og var 

berammet til fire retsdage i februar 2017. Der var flere vidner, som det var vanskeligt at forkynde for, 

2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017

Sagsbehandlingstid, hele landet 172 105 71 132

Sagsbehandlingstid, uden for
Nuuk

176 114 77 146

Sagsbehandlingstid, Nuuk 156 70 62 72
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og sagen blev udsat to gange på indkaldelse og afhøring af vidner. Den 11. marts 

2017 blev sagen optaget til dom og afsagt den 30. marts 2017. 

Med udgangen af 1. kvartal 2017 er der 47 verserende sager.  


