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”Økonomisk kriminalitet er profitmotiverede,

lovstridige handlinger der ofte begås indenfor

eller med udspring i en økonomisk virksomhed,

som i sig selv er – eller giver sig ud for at være

– lovlig”
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White collar crime

Sociolog Edwin H. Sutherland
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Peter Adler Alberti Emil Glückstadt
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Johannes Pedersen
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SØIK

• Statsadvokaten for Særlig Økonomisk   

Kriminalitet blev oprettet i 1973

• Statsadvokatreform 2012: SØIK blev etableret
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SØIK



Fordelingen af forretningerne mellem 
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Justitsministeriets 

bekendtgørelse

nr. 1177 af 

6. december 2012

Bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet varetager for hele landet 

forretningerne vedrørende:

1) Økonomiske forbrydelser, herunder navnlig sager om overtrædelse af straffelovens

§§278-283, §§289-304 eller af lovgivning, der regulerer erhvervslivets eller de finansielle

markeders forhold, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt

betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelse af

særegne forretningsmetoder, eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

2) Internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod

menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor

efterforskningen og strafforfølgningen som følge af sagens kompleksitet og internationale

aspekt forudsætter en særlig viden om og indsigt i forholdene i udlandet og forudsætter,

at der etableres et samarbejde med myndigheder i andre lande, internationale

institutioner, organisationer mv.
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• Sagernes kompleksitet

• Sagsbehandlingstiden 
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• Ingen ”døde” perioder

• Tilskæring

• Overblik/controlling

• Ledelseskraft

• IT-understøttelse
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• Tilskæring af sager om økonomisk kriminalitet

• Jurister er med allerede i efterforskningsfasen 
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•”Prøvesager”

• Nogle sager om økonomisk kriminalitet ender 

med frifindelse

Jan Bonde Nielsen
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• Virksomheder har også retssikkerhed

• Forretningsmæssige metoder/ 

”forretningsmæssigt nødvendigt”



Compliancedagsordenen

28.09.17

15

• Er en form for forebyggende arbejde

• Fra myndighedernes side skal vi grundlæggende 

hilse det velkommen

• Kun ved et stærkt offentlig/privat samarbejde 

kan vi for alvor bekæmpe økonomisk 

kriminalitet
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• Snæver eller bred sikkerhedsmargin?

• Vigtigt at lære af de sager, som  

kontrolmyndighederne tager op

• Anklagemyndigheden har en dobbeltfunktion:

 At strafskyldige drages til ansvar

 At forfølgning af uskyldige ikke finder sted
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Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet, 

2013 - 2016



Hvidvask
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Antal underretninger og transaktioner 

fordelt efter type underretter, 2016



Den nationale risikovurdering af 
hvidvaskområdet 2015 
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