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Streszczenie
Zbiór studiów przypadków dot. przestępczości wielorodzajowej

Sprawozdanie to ma na celu poinformować funkcjonariuszy organów ścigania i podmioty kształtujące politykę
o różnych sposobach, w jakie przestępczość związana z własnością intelektualną jest powiązana z różnymi
innymi formami działalności przestępczej. Sprawozdanie to ma postać zbioru przedstawiającego przykłady
przypadków, w których przestępczość związana z własnością intelektualną jest powiązana z innymi formami
przestępczości.
Przestępczość związana z własnością intelektualną może być powiązana z innymi formami działalności
przestępczej na dwa sposoby: kiedy jeden rodzaj działalności przestępczej wspiera drugi rodzaj działalności
przestępczej lub kiedy są one prowadzone równolegle.
W przypadku rodzajów działalności przestępczej wspierających się nawzajem relacja ta może przebiegać
dwojako. Po pierwsze inne formy zachowań przestępczych mogą być wykorzystywane do ułatwiania
przestępczości związanej z własnością intelektualną. Na przykład niektóre zorganizowane grupy przestępcze
sporządzają fałszywe dokumenty w celu sprzedawania swoich podrobionych towarów w obrocie legalnym. W
takim przypadku przestępczość związana z własnością intelektualną jest wspierana przez działalność
przestępczą. Przestępcy mogą również korzystać z podrabiania towarów w celu generowania zysków, które
następnie wykorzystują do innych rodzajów poważnych i zorganizowanych przestępstw, jak handlu
narkotykami lub terroryzmu. W takim przypadku wspierającą działalnością przestępczą jest przestępczość
związana z własnością intelektualną.
W przypadku równoległej działalności przestępczej zorganizowane grupy przestępcze biorą udział w różnych
formach działalności przestępczej, które są stosunkowo niezależne od siebie. Mogą one być albo całkowicie
niezwiązane ze sobą, albo powiązane ze sobą, lecz jeden rodzaj działalności nie jest pomocniczy w stosunku
do drugiego rodzaju działalności. Przykładem tej ostatniej sytuacji jest działalność zorganizowanej grupy
przestępczej, która korzysta z tej samej trasy lub metody transportu dla handlu podrabianymi towarami i
innymi nielegalnymi produktami.
Zawarte w tym sprawozdaniu przykłady przypadków pokazują, że z przestępczością związaną z własnością
intelektualną powiązany jest cały szereg różnych przestępstw, w tym pranie pieniędzy, przestępstwa
przeciwko wiarygodności dokumentów, cyberprzestępczość, oszustwa, produkcja narkotyków i handel nimi
oraz terroryzm. Pokazuje to, że koncepcja przestępczości związanej z własnością intelektualną będącej
przestępczością bez ofiar jest błędna i może sprawić, że poświęca się zbyt mało uwagi szkodom
wyrządzanym przez ten rodzaj działalności przestępczej. Świadomość na temat powiązań między
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przestępczością związaną z własnością intelektualną a innymi rodzajami działalności przestępczej może
pomóc funkcjonariuszom organów ścigania w przyszłości lepiej ją rozpoznawać i może stanowić wsparcie dla
podmiotów kształtujących politykę w podejmowaniu tej problematyki na szczeblu politycznym.
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