
П О Я С Н Е Н Н Я 
 
Я   

(ім’я та прізвище) 
 
 
Дата народження  , в   
 
 

запевняю, 
 
a) що проти мене 
   немає 
   є 
 досудове провадження прокуратури, судове кримінальне провадження або  
 триває дисциплінарне провадження. 
   
 

 
 
б) мені відомо, що захист дітей є головним пріоритетом. Зокрема, кримінально 

значущі проступки відповідно до кримінального законодавства Німеччини 
відповідно до 

§ 171 Порушення обов'язку догляду та освіти  
§ 174 Сексуальне насильство над підопічними 
§ 174a Сексуальне насильство над ув'язненими, затриманими або хворими або 

малозабезпеченими особами в установах 
§ 174b Сексуальне насильство з використанням службового чину 
§ 174c Сексуальне насильство, використовуючи консультації, лікування або нагляд 
§ 176 Сексуальне насильство над дітьми 
§176а Сексуальне насильство над дітьми без фізичного контакту з дитиною 
§ 176b Підготовка сексуального насильства над дітьми 
§ 176c Серйозне сексуальне насильство над дітьми 
§ 176d Сексуальне насильство над дітьми, що спричинило смерть 
§ 176e Поширення та володіння інструкціями щодо сексуального насильства над дітьми 
§ 177 Сексуальне насильство; сексуальне домагання; Згвалтування 
§178 Сексуальне насильство, сексуальне домагання та зґвалтування, що спричинило 

смерть 
§ 180 Сприяння сексуальним актам неповнолітніх 
§ 180 Експлуатація повій 
§ 181 Сутенерство 
§ 182 Сексуальне насильство над неповнолітніми 
§ 183 Ексгібіціоністські дії 
§ 184 Розповсюдження порнографічного контенту 
§ 184a Розповсюдження насильницького та тваринного порнографічного контенту 
§ 184b Розповсюдження, придбання та зберігання дитячого порнографічного контенту 
§ 184c Розповсюдження, придбання та володіння порнографічним контентом для 

молоді 
§ 184e Організація та відвідування дитячих та молодіжних порнографічних вистав 
§ 184f Практика забороненої проституції 
§ 184g Проституція, яка загрожує молодим людям 
§ 225 Жорстоке поводження з підопічними 
§ 232 Торгівля людьми 
§ 232a Примусова проституція 
§ 232b Примусова праця 
§ 233 Експлуатація робочої сили 
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§ 233а Експлуатація робочої сили з позбавленням волі 
§ 234 Грабіж 
§ 235 Викрадення неповнолітніх 
§ 236 Торгівля дітьми 
Таким чином, Кримінальний кодекс (StGB) може суперечити працевлаштуванню на 
роботу у дитячому садочку Рейнланд-Пфальц. Я усвідомлюю, що приховування будь-
яких кримінальних проступків відповідно до вищезазначених положень також може 
призвести до дисциплінарних наслідків або до скасування призначення державним 
службовцем, що діяло в минулому (§ 12 Закону про статус державної служби) або у 
випадку працівників до позачергового звільнення, якщо дії не були або більше не 
повинні бути включені до свідоцтва про хорошу поведінку під час моєї роботи, однак 
стають відомими іншими способами. 
 
Для того, щоб мати можливість перевірити заздалегідь мою роботу чи будь-які 
кримінально значущі проступки, вчинені мною які перешкоджають моїй роботі, я 
заявляю наступне:   
 

  Я не була/в притягнута/ий до кримінальної відповідальності за будь-яке з 
перерахованих вище положень кримінального права.  

 
  Я була/в притягнута/ий до відповідальності за одним із вищезазначених положень 

кримінального законодавства: 
 
Кримінальний злочин у розумінні Кримінального кодексу §: 
 
  
 Рік: ____________  
  
Штраф:___________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________  
 Рік: ____________ 
 
 
 
в) що я  
   маю німецьке громадянство у значенні статті 116 Основного Закону. 
   маю_                                                національність. 
   без громадянства. 
 
  Якщо німецького громадянства не існує: 
    додається копія дозволу на проживання, що дозволяє працевлаштування. 
    посвідка на проживання, яка дозволяє працевлаштування, не потрібна. 
    
   Виправдання:     
 
Я усвідомлюю, що мене можуть звільнити без попередження, якщо я надала/в 
неправдиву інформацію. 
 
 
    
(місто, дата)  (підпис) 
 
примітка: поставте галочку у відповідному полі 
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