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Стаття розглядає зміст предмета заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою в загальнотеоретичному аспекті дослідження проблемних питань поняття і змісту предмета злочину в цілому, а також різних підходів до з’ясування змісту предмета злочинів проти власності зокрема.
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THE OBJECT OF CAUSING DAMAGE TO PROPERTY BY DECEPTION OR ABUSE OF TRUST
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The article considers the content of the object causing damage to property by fraud or breach of trust in the
general theoretical aspects of the study of problematic issues of the concept and content of the object of crime
in general, as well as different approaches to clarify the content of the object property crime in particular.
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