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товари або послуги; класифікація. ............................................................... 267
13-2109. Викрадення даних про операції з кредитними картами; 
класифікація. .................................................................................................. 268
13-2110. Незаконне володіння або використання скануючого 
пристрою або реінкодеру; класифікація. ..................................................... 269

РОЗДІЛ 22. ДІЛОВЕ І КОМЕРЦІЙНЕ ШАХРАЙСТВО. ................. 269

13-2201. Визначення. ..................................................................................... 269
13-2202. Недобросовісна ділова практика; класифікація. ......................... 270
13-2203. Неправдива реклама; класифікація. ............................................271ц
13-2204. Обман кредиторів, інтереси яких забезпечені заставою; 
визначення; класифікація. ............................................................................. 271
13-2205. Шахрайські дії щодо кредиторів; класифікація. ......................... 271
13-2206. Шахрайство щодо неплатоспроможності; класифікація. ........... 271
13-2207. Отримання вкладів в неплатоспроможній фінансовій установі; 
класифікація. .................................................................................................. 272
13-2208. Лихварство; класифікація. ............................................................. 272

РОЗДІЛ 23. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ, 
ШАХРАЙСТВО І ТЕРОРИЗМ. ................................................................. 272

13-2301. Визначення. ..................................................................................... 272

Block_Kodeks_Arizona_B5.indd   15Block_Kodeks_Arizona_B5.indd   15 05.05.2021   9:17:0305.05.2021   9:17:03



16

Сполучені Штати Америки. Кримінальний кодекс штату Арізона.
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класифікація. .................................................................................................. 323
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визначення. ..................................................................................................... 324
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класифікація. .................................................................................................. 326
13-2404. Відмова у наданні допомоги у гасінні пожежі; 
класифікація. .................................................................................................. 327
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визначення. ..................................................................................................... 328
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або судовому переслідуванню; класифікація. ............................................. 329
13-2410. Перешкоджання державному службовцю у діяльності 
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