Додаток 1

Заява щодо відсутності обвинувальних вироків

Прізвище, ім'я:

дата народження:

Цим я заявляю, що по відношенню до мене не винесено обвинувальних вироків у зв'язку з будьякими кримінальними правопорушеннями, зазначеними у розділі 72a (1) SGB (Соціального
кодексу) VIII.

Місце, дата

Підпис

Редакція розділу 72a (1) SGB VIII (заборона на участь у діяльності, що стосується раніше
засуджених осіб)
(1) Організації, що займаються наданням громадської допомоги дітям і молоді, не можуть
наймати або залучати до обов'язків, пов'язаних з веденням своєї діяльності осіб, які були
засуджені за правопорушення відповідно до статей 171, 174 - 174c, 176 - 180a, 181a, 182 - 184g,
184i, 184j, 184k, 184l, 201a (3), статей 225, 232 - 233a, 234, 235 або 236 Кримінального кодексу. З
цією метою при прийомі на роботу або залученні до участі у відповідній діяльності через
регулярні проміжки часу відповідні особи повинні надавати Сертифікат про належну поведінку
відповідно до розділів 30 (5) і 30a (1) Закону про Федеральний центральний реєстр.
(...)

Додаток 2

Заява щодо незавершених судових проваджень

Прізвище, ім'я:

дата народження:

Цим я заявляю, що проти мене не відкрито жодного кримінального провадження за будь-яке
правопорушення, зазначене в розділі 72a (1) SGB VIII.

Місце, дата

Підпис

Редакція розділу 72a (1) SGB VIII (заборона на участь у діяльності, що стосується раніше
засуджених осіб)
(1) Організації, що займаються наданням громадської допомоги дітям і молоді, не можуть
наймати або залучати до обов'язків, пов'язаних з веденням своєї діяльності осіб, які були
засуджені за правопорушення відповідно до статей 171, 174 - 174c, 176 - 180a, 181a, 182 - 184g,
184i, 184j, 184k, 184l, 201a (3), статей 225, 232 - 233a, 234, 235 або 236 Кримінального кодексу. З
цією метою при прийомі на роботу або залученні до участі у відповідній діяльності через
регулярні проміжки часу відповідні особи повинні надавати Сертифікат про належну поведінку
відповідно до розділів 30 (5) і 30a (1) Закону про Федеральний центральний реєстр.

