Заява про самозобов'язання
Ім'я, прізвище:
Адреса:
Поштовий індекс, місце проживання:
Дата народження:
Місце народження:
Громадянство:

Даним я заявляю,
1. що проти мене не винесено жодних остаточних вироків за кримінальне
правопорушення за складом правопорушень, передбачених в § 72a п. 1 Кодексу
соціального права VIII (SGB), та не збуджено жодних відповідних слідчих проваджень,
2. що я
невідкладно проінформую управління зі справ молоді адміністрації округу/міста:
незалежну організацію:
про порушення відповідних слідчих проваджень зв'язку з кримінальними
правопорушеннями згідно § 72a п. 1 Кодексу соціального права VIII.

§ 72a, п. 1 речення 1 Кодексу соціального права VIII, включає наступні
кримінальні злочини згідно з Кримінальним кодексом (StGB):
-

§ 171 Порушення обов'язків з догляду та виховання
§ 174 Сексуальне насильство над дітьми, які перебувають під захистом
§ 174a Сексуальне насильство над ув'язненими, затриманими органами влади чи
хворими та тими, що потребують допомоги, в установах
§ 174b Сексуальне насильство з використанням службового становища
§ 174c Сексуальне насильство з використанням стосунків консультування, лікування або
догляду
§ 176 Сексуальне насильство над дітьми
§ 176a Сексуальне насильство над дітьми без фізичного контакту з дитиною
§ 176b Підготовка до сексуального насильства над дітьми
§ 176c Серйозне сексуальне насильство над дітьми
§ 176d Сексуальне насильство над дітьми зі смертельним наслідком
§ 176e Розповсюдження та зберігання інструкцій щодо сексуального насильства над
дітьми
§ 177 Сексуальне насильство; сексуальне насильство; зґвалтування
§ 178 Сексуальний напад, сексуальне насильство та зґвалтування зі смертельним
наслідком
§ 180 Пропаганда сексуальних дій з неповнолітніми
§ 180a Експлуатація повій




















§ 181a Сутенерство
§ 182 Сексуальне насильство над молодими людьми
§ 183 Ексгібіціоністські дії
§ 183a Порушення громадського порядку
§§ 184–184c Розповсюдження, придбання та зберігання порнографічного контенту
§ 184e Організація та відвідування дитячих та юнацьких порнографічних показів
§ 184f Заняття забороненою проституцією
§ 184g Небезпечна для молоді проституція
§ 184i Сексуальні домагання
§ 184j Правопорушення з боку груп
§ 184k Порушення інтимної сфери фотографуванням
§ 184l Розміщення на ринку, придбання та зберігання секс-ляльок з дитячою зовнішністю
§ 201a п. 3 Порушення найбільш особистої сфери життя фотографуванням
§ 225 Жорстоке поводження з підопічними особами
§§ 232-233a Торгівля людьми, примусова проституція, примусова праця, трудова
експлуатація, експлуатація пов'язана з позбавленням волі
§ 234 Викрадення людей
§ 235 Незаконне викрадення неповнолітніх
§ 236 Торгівля дітьми

----------------------------------Місце, дата

-------------------------------------------Підпис

