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meddelad i Stockholm den 28 september 2009

KLAGANDE
AA

MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 juni 2008 i mål nr 4984-07, se bilaga
SAKEN
Ändring av förnamn
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom, godkänner A-C som förnamn och
visar målet åter till Skatteverket för ny behandling.

Regeringsrätten avslår yrkandet om att hämta in yttrande från Patent- och
registreringsverket.

Dok.Id 78394
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

AA yrkar att hennes anmälan om ändring av förnamnet Ann-Christine till A-C
godkänns. Hon har sedan minst tio år kallats för A-C såväl privat som i arbetsoch föreningsliv. Skulle någon uppfatta det som ett vilseledande namn, går det lätt
att reda ut. Det har inte väckt anstöt hos någon eller lett till obehag för henne
under de år hon använt sig av namnet.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och förordar att Regeringsrätten
inhämtar yttrande från Patent- och registreringsverket. Skatteverket anför bl.a.
följande. Enstaka bokstäver som förnamn är ägnade att i betydande omfattning
skapa missuppfattningen att det rör sig om en initial som står för ett annat namn.
Detta är tillämpligt även på två bokstäver som är förenade med ett bindestreck. I
detta fall rör det sig dessutom om en förkortning av det hittillsvarande namnet. En
sådan kombination som förnamn riskerar därför att inte fungera som ett namn i
samhället.

Regeringsrätten har inhämtat yttrande från Institutet för språk och folkminnen
som anför bl.a. följande. Enligt 34 § namnlagen (1982:670) får som förnamn inte
godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som
ska bära det eller ett namn som uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. Ur
språklig och namnvårdande synpunkt är den sista passusen om lämplighet
tillämplig i detta fall. A-C är en bokstavskombination och utgör inte något
egentligt förnamn. En bokstavskombination kan uppfattas som en förkortning av
ett redan erhållet namn (i detta fall Ann-Christine) och kan därför vara
vilseledande. Vid sidan av de officiella förnamnen existerar ofta inofficiella namn,
t.ex. smekformer och förkortningar.
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Dessa används i den privata sfären, inom familjen, kamratkretsen etc. Det är inget
som hindrar att A-C används som ett sådant inofficiellt namn. För ett namn som
däremot ska användas i officiella sammanhang bör ställas kravet att det ska vara
ett egentligt förnamn. Det sökta namnet A-C är således inte lämpligt som
förnamn.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

AA har till Skatteverket anmält ändring av förnamnet Ann-Christine till A-C.
Frågan i målet är om A-C kan godkännas som förnamn.

Av 34 § namnlagen framgår att ett förnamn inte får godkännas om det kan väcka
anstöt, om det kan antas leda till obehag för den som ska bära det eller om det av
någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. Utgångspunkten är således att ett förnamn ska godkännas, om inte något av de uppräknade
kriterierna är för handen.

I målet har inte framkommit att namnet A-C kan väcka anstöt eller att det skulle
kunna leda till obehag för AA. Därmed återstår att pröva om A-C av någon annan
anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet
måste tillerkännas den enskilde. Den omständigheten att A-C skulle kunna tolkas
som en förkortning av ett annat namn innebär inte i sig att det uppenbarligen inte
är lämpligt. Inte heller av någon annan anledning är A-C uppenbarligen inte
lämpligt som förnamn. Överklagandet ska således bifallas.
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Regeringsrätten finner inte skäl att hämta in yttrande från Patent- och
registreringsverket.

Sten Heckscher
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Skiljaktig, se protokoll
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