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Statistik for kriminalankesager 1. kvartal 2019 

Denne opgørelse viser sagsudviklingen og sagsbehandlingstiden for kriminalankesager modtaget 

fra kredsretterne og Retten i Grønland. Kæresager figurerer ikke i denne statistik.  

Sagsudviklingen 1. kvartal 2019 

 
Verserende  

31. december 
2018 

Modtagne i 
kvartalet 

Afsluttede i 
kvartalet 

Verserende  
31. marts  

2019 

Kriminalankesager  27 27 34 20 

 

Diagram over sagsudviklingen 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 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 1. kvartal 2019 

23 ud af de 34 sager som landsretten afsluttede, blev behandlet inden for målsætningen. Heraf 11 

ud af 14 bevisanker, 11 ud af 19 udmålingsanker og 1 ud af 1 hjemvist sag. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager: 81 dage.  

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for bevisanker: 91 dage. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for udmålingsanker: 73 dage. 

Af de 27 sager som landsretten modtog i kvartalet, blev 16 afsluttet. 

Af de 27 sager, der verserede ved kvartalets begyndelse, blev 18 afsluttet. 

Diagram over gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage: 

 

De ældste bevisankesager afsluttet i 1. kvartal 2019 

I de tre ældste bevisankesager, K 092/18, K 093/18 og K 176/18 var sagsbehandlingstiden mellem 

302 og 158 dage. 

K 092/18 og K093/18 blev begge modtaget i maj 2018. K 092/18 blev berammet til hovedforhandling 

i Maniitsoq i september 2018 og K 093/18 i Sisimiut i oktober 2018. I begge sager befandt de tiltalte 

sig på tidspunkterne for hovedforhandlingerne ombord på en trawler og sagerne blev udsat. K 092/18 

blev omberammet til februar 2019, hvor der blev afsagt dom i marts 2019 og K 093/18 blev 

hovedforhandlet og afsluttet i marts 2019.  

K 176/18 blev modtaget den 28. september 2018 og berammet til hovedforhandling den 29. januar 

2019. Pga. søkabelbrud var det dog ikke muligt, at kalde vidner op via video, og sagen blev udsat til 

forhandling den 26. februar 2019. Der blev afsagt dom i sagen den 5. marts 2019.   

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

Sagsbehandlingstid, alle
kriminalanker

107 99 165 81

Sagsbehandlingstid, bevisanker 203 111 189 91

Sagsbehandlingstid,
udmålingsanker

62 83 94 73
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Den ældste udmålingsankesag afsluttet i 1. kvartal 2019 

I den ældste udmålingsankesag, K 166/18 var sagsbehandlingstiden 133 dage.  

Sagen blev modtaget den 18. september 2018 og kunne først berammes til hovedforhandling i januar 

2019, hvor sagen blev afsluttet. 

 

Unge ofre, tiltalte og tilbageholdte 1. kvartal 2019 

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

tiltalte/sigtede har været under 18 år. 

 
Offer under 15 år Tiltalte under 18 år 

Tilbageholdte  

under 18 år: 

Modtagne i kvartalet 2 1 1 

Heraf verserende 0 1 0 

Heraf afsluttede 2 0 1 

 


