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Rezumat

Scopul acestui raport este de a informa agenții responsabili de aplicarea legii și factorii de decizie cu privire
la diferitele modalități prin care infracțiunile legate de proprietatea intelectuală (PI) sunt asociate cu alte
forme de activitate infracțională. Raportul se prezintă sub forma unui dosar cu studii de caz în care
infracțiunile legate de PI sunt asociate cu alte forme de criminalitate.
Există două moduri în care infracțiunile legate de PI pot fi asociate cu alte activități infracționale: când
activitățile infracționale se sprijină reciproc sau când activitățile se desfășoară în paralel.
În cazul activităților infracționale care se sprijină reciproc, raportul dintre activități poate fi de două tipuri. Pe
de o parte, pot fi utilizate alte forme de comportament infracțional pentru a facilita infracțiunile legate de PI.
De exemplu, unele grupuri infracționale organizate produc documente frauduloase pentru a-și vinde
mărfurile contrafăcute ca fiind autentice. În acest caz, infracțiunea legată de PI este activitatea infracțională
care primește sprijin. Pe de altă parte, infractorii ar putea să se implice în activitatea de contrafacere pentru
a genera un profit care să fie utilizat pentru alte tipuri de criminalitate gravă și organizată, cum ar fi traficul
de droguri sau terorismul. În acest caz, infracțiunea legată de PI este activitatea infracțională care oferă
sprijin.
În cazul activităților infracționale paralele, grupurile infracționale organizate se implică în diferite forme de
comportament infracțional care sunt relativ independente unele de altele. Acestea pot fi complet
independente sau interconectate, dar fără ca una dintre activități să o faciliteze în mod clar pe cealaltă. Un
exemplu pentru cel de-al doilea caz sunt grupurile infracționale organizate care utilizează aceeași cale sau
metodă de transport pentru traficul de mărfuri contrafăcute și de alte produse ilegale.
Studiile de caz din acest raport ilustrează legătura care există între o gamă largă de infracțiuni diferite și
infracțiunile legate de PI, inclusiv spălarea banilor, fraudarea documentelor, criminalitatea informatică,
frauda, producția și traficul de droguri și terorismul. Acestea arată că ideea potrivit căreia o infracțiune legată
de PI nu are victime este falsă și poate duce la ignorarea prejudiciilor rezultate din aceste activități
infracționale. Conștientizarea asocierii dintre infracțiunile legate de PI și alte domenii de criminalitate poate
să ajute agenții responsabili de aplicarea legii să le recunoască mai bine în cazurile viitoare și să sprijine
factorii de decizie în abordarea acestora la nivel de politică.
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