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Santrauka

Šios ataskaitos tikslas – informuoti teisėsaugos pareigūnus ir politikos formuotojus apie įvairius būdus, kuriais
nusikaltimai IN srityje susiję su kitų formų nusikalstamomis veiklomis. Ataskaita parengta kaip bylų rinkinys
su atvejų, kai nusikaltimai IN srityje susiję su kitų formų nusikalstamumu, pavyzdžiais.
Nusikaltimai IN srityje su kitomis nusikalstamomis veiklomis gali būti siejami dvejopai: tai gali būti viena kitą
papildančios arba lygiagrečiai vykdomos veiklos.
Viena kitą papildančių veiklų santykis gali būti dvejopas. Pirma, kitų rūšių nusikalstamumas gali sudaryti
palankesnes sąlygas nusikaltimams intelektinės nuosavybės srityje. Pavyzdžiui, kai kurios organizuotos
nusikalstamos grupės (ONG) suklastoja dokumentus, kad galėtų parduoti savo suklastotas prekes kaip
teisėtas. Tokiu atveju nusikaltimas IN srityje yra remiama nusikalstama veikla. Kita vertus, nusikaltėliai gali
užsiimti klastojimu, kad gautų pelno kitų rūšių sunkiems ir organizuotiems nusikaltimams, pavyzdžiui, prekybai
narkotikais ar terorizmui. Tokiu atveju nusikaltimas IN srityje yra papildanti nusikalstama veikla.
Lygiagrečios nusikalstamos veiklos atveju organizuotos nusikalstamos grupės vykdo įvairių formų
nusikalstamas veiklas, kurios yra palyginti nepriklausomos viena nuo kitos. Jos gali būti visiškai tarpusavyje
nesusijusios arba susijusios, tačiau nė viena veikla akivaizdžiai nepalengvina kitos. Pastarojo atvejo
pavyzdys – organizuota nusikalstama grupė, kuri neteisėtai prekybai suklastotomis prekėmis ir kitais
neteisėtais produktais naudoja tą patį maršrutą arba gabenimo būdą.
Šioje ataskaitoje pateikti atvejų pavyzdžiai rodo, kaip įvairūs nusikaltimai, įskaitant pinigų plovimą, dokumentų
klastojimą, elektroninius nusikaltimus, sukčiavimą, narkotikų gamybą, prekybą narkotikais ir terorizmą, susiję
su nusikaltimais IN srityje. Jie rodo, kad manymas, jog nusikaltimas intelektinės nuosavybės srityje neturi
nukentėjusiųjų, yra klaidingas ir gali lemti, kad dėl tokios nusikalstamos veiklos patirtai žalai nebus skiriama
pakankamai dėmesio. Informuotumas apie intelektinės nuosavybės srities ir kitų nusikaltimų sąsajas gali
padėti teisėsaugos pareigūnams jas geriau atpažinti būsimose bylose ir padėti sprendimus priimantiems
asmenims jas spręsti politiniu lygmeniu.
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