До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі
Позовна заява
про зобов’язання вчинити дії
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______________ (далі ‒ Позивач) зверталась до ___________ міського відділу
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у __________________ області з письмовою заявою про внесення змін до
наступних актових записів: 1) про народження __________ №____ від 09 жовтня 1954 р.,
складеного на __________, а саме в графі відомості про батька виправити національність з
українець на поляк, а також доповнити по батькові «Андріївна» та даними про місце
народження; 2) про шлюб ________ №___________від 10 липня 1977 р., складеного на
_____________ та _____________, а саме в графі «відомості про наречену» змінити з
українка на полька.
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_______________ міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у ___________ області у своєму висновку
від ______________ р. задовольнив частково першу вимогу заявниці та доповнив
по батькові «Андріївна» та дані про місце народження, проте відмовив у решті вимог у
зв’язку з відсутністю підтверджуючих документів. Зважаючи на це, Позивач і звертається
до суду з цим адміністративним позовом.
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Відповідно до ст. 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і
віросповідання.
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Виходячи з положень ст.ст. 269, 270, 300 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦК
України) право на національність є особистим немайновим правом.
Статтею 269 ЦК України встановлено, що особисті немайнові права належать
кожній особі за народженням або за законом.
Згідно зі ст. 271 ЦК України зміст особистого немайнового права становить
можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері
свого приватного життя.
Відповідно до ст. 300 ЦК України фізична особа має право на збереження своєї
національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір
форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом і не
суперечать моральним засадам суспільства.
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Статтею 3 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин,
ратифікованої Законом України від 09 грудня 1997 р. № 703/97-ВР, визначено, що кожна
особа, яка належить до національної меншини, має право вільно вирішувати, вважатися їй
чи не вважатися такою, і таке рішення або здійснення прав у зв’язку з цим не повинно
зашкоджувати такій особі.

