
  

  
    

  

 در شناسنامه رمندرجیشهرت به نامِ غ لینام به دل رییتغ

 

  *عباس میرشکاري

  

  

  مشخصات رأي    
  

  20/1/13911 مورخ: 900009 شماره دادنامه:

 )م.و.ج.( خواهان:

  اداره ثبت احوال شهرستان تهران خوانده:

 به دلیل شهرت به نام غیرمندرج در شناسنامهتغییر نام  :موضوع خواسته

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 29 : شعبهمرجع رسیدگی

 
 
  

  رأي دادگاه بدوي

خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته  تیدر خصوص دادخواست خواهان (م. و. ج.) به طرف

دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان  12109تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 

خواهان از اسامی معروف و  کوچک نام هرچند است، نموده استناد ايجهت اثبات ادعاي خود به استشهادیه

 و است مدنی حقوق از نام تغییر درخواست حق باشد،می یرانیمتداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل ا

 و مناسب نـام داشـتن و بـود خواهد متمتع مدنی حقوق از انسانی هر مدنی، قانون 958 ماده صریح حکم به

 لذا. میباشد دارا را حق این اعمال اهلیت خواهان و باشد می حقوق همین از یکی آن تعیین وحق عالقه مورد

 از نام تـغییر به خوانده الزام به حکم تـشخیص مـوجه و ثـابت را خـواهان دعوي مـراتب بـه توجه با دادگاه

صادره حضوري بوده ظرف بیست  رأي. میدارد اعالم و صادر را12109 شماره سجلی سند در.) پ( به.) م(
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 يمشخصات رأ
 

  19/6/1391:مورخ 9109970221000750 شماره دادنامه:

 احوال استان تهراناداره ثبت  خواه:تجدیدنظر

 )م.و.ج.( تجدیدنظرخوانده:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 10شعبه مرجع رسیدگی: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  رأي دادگاه تجدیدنظر

دادگاه  29صادره از شعبه  20/1/91مورخ  900009تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 

از  12109عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظرخوانده در سند سجلی شماره 

(پ.) صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدالل و استنباط محکمه نخستین خدشه و (م.) به 

اشکال وارد است؛ زیرا نام خواهان دعوا از اسامی رایج و مصطلح و با مفهوم و متناسب با جنس صاحب سند 

از نـام منـدرج در    ریـ ن خواهان به نام دیگري غداشت شهرت صرف و باشدبوده و از اسامی ممنوعه نیز نمی

مندرجات سند سجلی که در ردیف اسناد رسمی قرار دارد،  رشناسنامه، علی فرض صحت، از موارد تغییر د

 کند، ایجاب را آن تغییر که موجبی و رسد نخواهد بود. به عالوه، نام خواهان از نام انتخابی زیباتر به نظر می

 دنی،دادرسی م نآیی قانون 358 ماده به مستنداً. داند را وارد می دادگاه ادعاي تجدیدنظرخواه لذا نگردیده، ایجاد

صادره  رأي. نماید حقی و بطالن ادعاي خواهان صادر می ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی

  ت.قطعی اس
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  مقدمه

 ایاز نام مندرج در شناسنامه مشهور و معروف باشد آ ریغ یاگر فرد در جامعه به نام

مندرج در شناسنامه به نام مشهور شود؟ این موضوع  رمشهورینامِ غ رییخواستار تغ تواند یم

از مواردي است که با توجه به سکوت قانون ثبت احوال، تشتت رویه قضایی در رسیدن به 

ها با استناد به لزوم حفظ اعتبار  از دادگاه يا چنانکه پاره ؛آشکار است ناي قاطع در آ نتیجه

به  یحق رشیها با پذ از دادگاه گرید یدر برابر، بخش رند،یپذ ینام را نم رییتغ ،یلاسناد سج

  .دانند ی، اشخاص را محق در داشتن نام دلخواه م»حق نام«نامِ 

حق نام  ن،یدانست: دادگاه نخست ها دگاهیاختالف د نیهم گر انینما توان یشده را م ادی يآرا

حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی «باور است که  نیبر ا ن،یهم يبرا رد،یپذ یرا م

قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود  958است و به حکم صریح ماده 

و مورد عالقه وحق تعیین آن یکی از همین حقوق است و خواهان  مناسبو داشـتن نـام 

به موضوع  تر رانهیگ سخت دنظر،یاما دادگاه تجد» باشد. اهلیت اعمال این حق را دارا می

گذار اجازه داده  است که قانون یشدن ينام تنها در موارد رییدادگاه، تغ نی. به باور انگرد یم

که  ستین ياز نام مندرج در شناسنامه، از موارد ریغ یباشد. از آنجا که شهرت به نام

  داد.  ریینام را تغ توان ینام را داده باشد، نم رییگذار در آنها اجازه تغ قانون

 کیاگر شخص در  ها، التیاز ا ياریاتفاقاً، موضوع روشن است: در بس کا،یدر حقوق آمر

استفاده کند،  اش یاز نام مندرج در اسناد سجل ریبه غ یو به طور مداوم از نام یمدت طوالن

خص نشده اما مش قینامش شود. اندازه استفاده از نام تازه، به طور دق رییخواهان تغ تواند یم

    1شود. نیشیباشد که سبب شهرت شخص به نام تازه و فراموش شدن نام پ یزانیبه م دیبا

است که اگر نام فرد از  یگفتن ران،یا یپیش از آغاز مطالعه در نظام حقوق ،يهر رو به

توان به  باشد و صاحب نام به یکی از اجزاي این نام مشهور باشد، می» نام مرکب«مصادیق 

را در «  زاید و غیرضروري  کلمات  حذف«احوال که  تاستناد بند پنج ماده سه قانون ثب

                                                
1. Shear Kushner, Julia, The Right To Control One’s Name, P:326. 
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به داند، درخواست حذف نام زاید را از مرجع فوق  می »ختالفحل ا أتیه«صالحیت 

 میترس يموارد، اختالف نظر وجود دارد. برا ریدر سا ژه،یمورد و نیاما جدا از ا مل آورد؛ع

  خواهد شد. لیهر دو دسته به صورت جداگانه تحل لیها، دال اختالف نیا

  نام  رییـ عدم امکان تغ نخست بند

 رفتهیعدم شهرت فرد به آن نام پذ لینام مندرج در شناسنامه به دل ریینظر، تغ کیاساس  بر

به یقینی که به اعتبار مندرجات سند وجود دارد  توان ی. در طرفداري از این نظر، مشود ینم

استناد  رد،یباید به طور استثنایی و مستند به نصوص قانونی انجام گ تغییر نام می نکهیا ایو 

تنباط به اقرار به صحت سند که از استفاده طوالنی از آن اس توان یم ها، نیافزون بر ا د؛کر

  توسل جست. »یشهادت مخالف مندرجات سند رسم رشیعدم پذ« ز،یشود و ن می

  به اعتبار سند نیقیـ  نخست لیدل

قانون مدنی و  1287و  999شناسنامه پس از انجام تشریفات قانونی در حدود مواد  سند

 ن،یبنابرا شود؛ ینام تنظیم م رییصحیحاً به نام خواهان تغانون ثبت احوال ق 30و  13مواد 

 يدر بقا دیخواهان، نهایتاً موجب ترد يوجود دارد. حال ادعا نیقینسبت به اعتبار آن 

 دیشده نبا جادیاعتبار سند، به شک ا يبه استصحاب بقا هشود که با توج اعتبار آن می

اب، اصلی عملی است که در صورت عدم تصحکرد اما حقیقت آن است که اس یتوجه

رود؛ حال آنکه در این   ر ادله و تنها در جهت رفع تحیر به کار میامکان استفاده از سای

نام به  رییدرخواست تغ ن،یاتوان در جهت احراز حقیقت قدم برداشت. افزون بر  بحث، می

خدشه به اعتبار آن  رادیا ایسند و  ياعتبار یدر ب دیترد يبه معنا گر،ید یشهرت به نام لیدل

همچنان  شود، یم شینام خو رییشده خواهان تغ ادی لیکه به دل ی. در واقع، کسستین

 نیشده و از ا عروفم يگریباور است که به نامِ د نیتنها بر ا داند؛ یاش را معتبر م شناسنامه

 اعتبار یب يدرخواست به معنا نیا رشی. پذکند یرا درخواست م شینام خو رییجهت، تغ

  .ستین یساختن اسناد سجل
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  نام  رییبودن موارد تغ ییـ استثنا دوم لیدل

به طور  دیآن با رییاز همین رو، تغ شود؛ یم گریکدیافراد از  زییکوچک موجب تم نام

هاي مصطلح و  اگر نام مندرج در شناسنامه یکی از نام ن،یشود. بنابرا رفتهیپذ ییاستثنا

نس و یا متداول و مرسوم در جامعه ایرانی باشد و از موارد ممنوعیت نبوده و نامناسب با ج

که شخص به نام  لیدل نیشئونات اجتماعی و اسالمی نباشد، تنها به ا بامستهجن و مغایر 

نام را درخواست کرد. نظر مشورتی اداره حقوقی در  رییتغ توان یمعروف شده، نم يگرید

سوال که آیا اسامی فارسی از قبیل تورج و ایرج، قابل تغییر به اسامی دیگري  نیپاسخ به ا

طبق مقررات قانون ثبت احوال «نه؟ به شرح زیر است:  یاباشند  مانند ابراهیم و میثم می

) تغییر نام کوچک یا نام اصلی اشخاص فقط در موارد استثنائی 40و20(مواد  1355مصوب 

است که  نیلیل حصر تغییر نام کوچک به موارد استثنائی او مقید پذیرفته شده است، د

باشد و  جامعه از یکدیگر می دهاي کوچک اشخاص نشانه و وسیله تمیز و تشخیص افرا نام

حقوق و تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند و مجاز  يافراد با این نام مشخص دارا

ده و در بسیاري از موارد موجب بودن تغییر نام کوچک موجب بروز اشکاالت عدیده ش

کوچک،  امشود. علیهذا با توجه به محدودیت قانون در تغییر ن هاي گوناگون می سوءاستفاده

موارد ذکر شده از مصادیق و جزء موارد استثنائی تغییر نام کوچک مندرج در قانون ثبت 

    1».باشد احوال نمی

                                                
تغییر نام مجوز قانونی ندارد مگر اینکه ادعا شود که اداره ثبت «ا.ح.ق:  19/2/1363 خیبه تار 7/730شماره  هینظر .1

احوال در نوشتن نام صحیح صاحب شناسنامه مرتکب اشتباه گردیده که در این صورت، دعوي تصحیح شناسنامه از 

وقوع اشتباه اصوالً  ين ادعادرخواست تغییر نام بدو این،حیث نام به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه خواهد شد. بنابر

هاي  هاي مستهجن و نام دعوي نیست و مجوز قانونی براي رسیدگی دادگاه یا ثبت احوال وجود ندارد جز در مورد نام

  ؛»ممنوعه که آن هم در صالحیت ادارات ثبت احوال است.

تغییر اسامی ممنوعه طبق بند  فقط«ا.ح.ق:  1/9/1384 خیبه تار 6191/7و  29/8/1389 خیبه تار 5180/7شماره  هینظر

در صالحیت هیأت حل اختالف ثبت احوال است؛ در غیر این صورت،  1355قانون ثبت احوال مصوب  3ماده  4

  ؛»صرف تغییر نام نه در صالحیت دادگاه است و نه در قلمرو اختیارات هیأت حل اختالف.
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نام است؛  رییتغ نهیون ثبت احوال در زمنصوص قان قیدق تیها نیز رعا از دادگاه یبرخ هیرو

داده و چنانچه  قینام را با قانون تطب رییخواهان از تغ زهیکه در آراء خود، انگ يا به گونه

 يبرا 1نمایند. را رد می ينام نباشد، درخواست و رییتغ ياز موارد مجاز برا يو زهیانگ

  نوشتار) نی(ر.ك.به: بند دوم هم. دیشیاند يریتدب توان یم ز،ین رادیا نیا زا ییرها

                                                
مبنی بر تغییر نام فرزندش از آرمان به محمد به طرفیت  ی... به والیت قهري از فرزندش آرمان دادخواست آقاي نادر. 1

شعبه دهم دادگاه عمومی شهر ري نمود. دادگاه در مقام صدور راي با این  میاداره ثبت احوال شهرستان ري تقد

 هاي ممنوع، مستهجن و غیرمتداول و ایران بوده و از نام هنام آرمان از اسامی متداول و معمول در جامع«استدالل که 

قانون ثبت اسناد، دعوي  73ق.م. و ماده  999و با استناد به ماده هشت ق.ث.ا. و ماده » باشد مخالف با جنس نمی

: نی؛ همچن454/10/74به کالسه پرونده:  9/10/1374 خیبه تار 431مطروحه را غیرموجه تشخیص داد. دادنامه شماره 

و  باشد یو صحت آن م یمطالب مندرج در اسناد سجل رییتغق.م. اصل بر عدم  996و  995مطابق مواد  نکهینظر به ا«

دادگاه  28شعبه  572، دادنامه شماره »ارائه نداده است... یلیگونه دل چیخود ه ياثبات ادعا يبرا يخواهان بدو

 نیمذکور بر طبق مواز یسند سجل«؛ 592/ 28/  83 پروندهبه کالسه  24/5/1383 خیاستان تهران، به تار دنظریتجد

 یاست ... نام کوچک هاجر از اسام افتهی میو با حضور دو تن شاهد تنظ يو به موجب اعالم و اظهارنظر پدر و یقانون

 ای ونامناسب با جنس  ایممنوع  يها است و از نام یرانیمصطلح و مرسوم به سابقه اشتهار در مذهب و فرهنگ جامعه ا

و  ياعتبار یاز نام مندرج در شناسنامه از موجبات ب ریغ يگریه نام د... صرف اشتهار ب باشد ینم زیو مستهجن ن گانهیب

 29شعبه  1202، دادنامه شماره »است، نخواهد بود. افتهی میتنظ یکه مطابق با مقررات قانون یخدشه بر سند سجل

اعتراض اداره ثبت احوال نوشهر «؛ 1141/29/82به کالسه پرونده:  11/9/1382 خیاستان تهران به تار دنظریدادگاه تجد

در شناسنامه نامبرده اشعار  ونیبه کتا نبینام خواهان از ز رییبه تغ دنظرخواهینسبت به دادنامه فوق که بر الزام تجد

مقررات مربوط  يبدو گاهداد ؛شود یمحسوب نم ياثبات دعو لیدل هیاستشهاد نکهیقطع نظر از ا رایدارد، وارد است؛ ز

 دهینام ایاشخاص  تیمعروف نکهینکرده با توجه به ا تیرعا یمدن یدادرس نیرا در مبحث چهارم قانون آئ یبه گواه

و  گردد یمحسوب نم ینام در سند سجل رییتغ یاز اسم مندرج در شناسنامه از موجبات قانون ریغ یشدن آنان به نام

بر کلمه  یهم رجحان ونیو واژه کتا باشد یم یو متداول در جامعه اسالم سومو مر مستحسن یاز اسام نبیکلمه ز

منظور  اد،ی. البته به احتمال ز257/8/83به کالسه پرونده:  30/2/1383 خیبه تار 250، دادنامه شماره »ندارد... نبیز

است نه خروج آن از  یآن در مقابل سند رسم رشیپذ تیعدم قابل ه،یمحسوب نشدن استشهاد لیدادرس محترم از دل

 صادره 7/12/1382 خیبه تار 2360از دادنامه شماره  دنظرینظر استان تهران در مقام تجد دیدادگاه تجد 8. شعبه لیدال

استدالل  انیو در مقام ب رفتهیرا نسبت به دادنامه فوق نپذ دنظرخواهیتهران، اعتراض تجد یدادگاه عموم 150از شعبه 

نام در  رییتغ یاز موجبات قانون یاز نام مندرج در سند سجل ریغ یت و اشتهار افراد به نامیمعروف«داشته است:  انیب

 زیمصطلح و مرسوم در جامعه و متناسب با جنس ن یخصوصاً آن که واژه رحمت اله از اسام باشد یشناسنامه نم
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  ـ اقرار به صحت آن سوم لیدل

نام، نام  ریییعنی از بدو تنظیم سند تا زمان درخواست تغ یطوالن یمعموالً به مدت خواهان

اعتراف  ،يمندرج در شناسنامه را مورد استفاده قرار داده است و از آنجا که اقدام به هر کار

مندرجات شناسنامه، انکار صحت آن محسوب  رییتغ يادعا ن،یبنابرا 1به صحت آن است،

  نخواهد شد.  دهیشن يو يبر منع انکار بعد از اقرار، ادعا اکه بن شود یم

انکار بعد از اقرار در فرضی است که موضوع  تیتوان استدالل نمود که: ممنوع برابر می در

اقرار به صحت آن  باشد. در مورد مسئله فوق به فرض که استفاده از سند بر یکیهر دو 

 ینکرده است، بلکه مدع ينام در مورد صحت سند انکار رییداللت داشته باشد، خواهان تغ

انکار  يبه معنا نینام مندرج در شناسنامه معروف شده است و ا زا ریغ یاست به نام

   2صحت مندرجات شناسنامه نیست.

                                                                                                                   
به کالسه پرونده:  31/2/1383 خیاستان تهران به تار دنظریدادگاه تجد 8شعبه  276، دادنامه شماره ...»باشد یم

278/8/83 . 

 يدعو یالقاعده ف یالعقد اعتراف بصحه و هو جار عل ینه الن االقدام علیمیها بیه فالقول مدعیالرو یان اختلفا ف« .1

بررسی بیشتر: عباس ؛ براي 180ص. ،2.ج، ملحقات عروه ؛408.ص، 3.ج ،ه المحتاجینها به نقل از: ؛.»الصحه و الفاسد

 .1387، مهر 87میرشکاري، اصل صحت، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش.

نام از فرهاد به  رییاداره کل ثبت احوال استان تهران به خواسته تغ تیفرهاد ... در دادخواست خود به طرف يآقا .2

در محل و خانواده و مدرسه به نام  تیاز زمان طفول«تهران اظهار نموده است:  یدادگاه عموم 212در شعبه  يمهد

ورود به  هیاز جمله سهم یمشکالت فراوان حاضرامر سبب شده است که در حال  نیام و هم مشهور بوده يمهد

به نام  جیبسحضور در جبهه و پرونده  یو گواه یلیاز مدارك تحص يو تعداد دیایبه وجود ب میبرا رهیدانشگاه و غ

سند فوق طبق اظهار پدر «اداره ثبت احوال در جلسه دادگاه اظهار داشته است که:  ندهی. نما»باشد یثبت م يمهد

به نام فرهاد  حاًیق.ث.ا. صح 30و  13ق.م. و مواد  1287و  999در حدود مواد  یقانون فاتیانجام تشر زخواهان پس ا

از  یعنی يسال و اند 22به مدت  زیو خواهان ن دینما یم ینامبرده گواه یرا ول یشده است و صحت مراتب ثبت میتنظ

دادگاه با  ت،یدر نها». مورد استفاده قرار داده است رانام فرهاد  دیشک و ترد گونه چیسند تا به حال بدون ه میبدو تنظ

عدم  نکهیاند و نظر به ا نموده دییرا تأ يو يخواهان سه نفر شاهد را در دادگاه حاضر کرده که ادعا نکهیتوجه به ا

 يدعو رشیخوانده و پذ ندهینما اتیخواهد بود، با رد دفاع يو يبرا یمشکالت جادیخواهان موجب ا يدعو رشیپذ

 خیبه تار 581صادر نمود. (دادنامه شماره  ينام فرهاد به مهد رییبه اصالح شناسنامه از لحاظ تغ يرأ خواهان،



  »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی  / 46

  

   یشهادت مخالف مندرجات سند رسم رشیـ عدم پذ چهارم لیدل

چه  کنند؛ یاستناد م یشهادت مخالف مندرجات سند رسم رشیبه عدم پذ گرید یبرخ

از نام مندرج در شناسنامه شهادت شهود  ریغ یافراد بر شهرت خود به نام لیمعموالً دل

 يقانون مدنی دعوا 1309است و طبق ماده  یاست. از آنجا که شناسنامه سندي رسم

 ن،یشهادت شهود قابل اثبات نیست؛ بنابرا مخالف با مندرجات اسناد رسمی به صرف

  . ورزند یشهادت شهود امتناع م رشیها از پذ دادگاه یبرخ

 نیاز ا شیعین حال، این رویه مصون از انتقاد نمانده است، زیرا از یک سو، آنچه پ در

منع انکار بعد از اقرار بیان شد، در مورد استشهادیه مخالف با مندرجات سند نیز  ي درباره

کند؛ چه مؤداي شهادت شهود، تکذیب مندرجات سند نیست، بلکه بیان این  صدق می

از نام مندرج در شناسنامه معروف است و چنین  ریغ یناممطلب است که خواهان به 

 1306از دیگر سو، مواد  1ندارد. یات سند رسماظهاري، به خودي خود مخالفتی با مندرج

در  کردند، یم یبه بعد قانون مدنی که ارزش سند را به مراتب باالتر از شهادت معرف

  بهتر، حذف شدند.  رینسخ و به تعب 1361سال  راتییتغ

نمونه، در  ي. برارندیپذ ینکته، شهادت شهود را م نیبه استناد هم زین ییقضا هیرو در

به پرونده کالسه  9/7/1384 خیتهران به تار یدادگاه حقوق 218شعبه  834ماره دادنامه ش

 يصدق مدعا ،يگواهان تعرفه شده خواهان دعو نکهیبا توجه به ا: «میخوان یم 1395/83

وصف، دادگاه  نیبد ده،یبه اثبات رس یو خالف مندرجات سند رسم دان نموده دیرا تائ يو

 هیبر نظر یاز امور مبن لیقب نیو نظر به ارزش شهادت در ا يبه مستندات ابراز تیبا عنا

نگهبان در باب ارزش  يمحترم شورا يفقها 8/8/1367 خیبه تار 2655شماره  یفقه

                                                                                                                   
، 1چ. ،یفردوس ،يادله اثبات دعو - کشور یعال وانیآراء د نهیدر آ یقانون مدن ر،یبازگ داهللایبه نقل از:  28/3/1374

 خواهان است. يمشکل برا جادیکه تنها استدالل دادگاه ا شود ی). مالحظه م1380

 یعال وانید 8/8/1349 خیبه تار 224در قالب حکم شماره  یبه بعد قانون مدن 1309نظر در حکومت مواد  نیا .1

، 1386، 5چ. ،یکشور، فردوس یعال وانید هیمجموعه آراء وحدت رو ،یشده بود. فرج اهللا قربان انیب زیکشور ن

 .118ص.
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 ریبا حفظ سا هیبه هان جهیاز خد خواهاننام  رییبه تغ يشهادت، حکم بر الزام خوانده دعو

 19شعبه  137دادنامه شماره  در ن،ی. همچن»دارد یخواهان صادر م یمشخصات سند سجل

با «آمده است:  4/278/19/74به شماره پرونده  28/6/1374 خیکرج به تار یدادگاه عموم

 يادعا دییشهود که متفقاً مشعر بر تا یگواه يانجام شده و مؤدا قاتیبه تحق تیعنا

بر  یمحترم نگهبان مبن شوراي 8/1/1367 ـ 2655مورخه  هیخواهان است و توجهاً به نظر

مستفاد از  نکهی... و ا یبر خالف مندرجات سند رسم یشهود حت یقبول استماع گواه

 نیشهود تعرفه شده خواهان، طفل خردسال که حدود سه ماه دارد، به نام حس یگواه

خواهان را  ياستفاده نشده، دعو یمرجع چیرسماً در ه ینام قبل زنموده و ا دایاشتهار پ

 يفرزند خواهان در شناسنامه رأ یحکم به ابطال نام قبلو ضمن  صیموجه و مقبول تشخ

 نیفرزندش به نام حس يبرا دیاداره خوانده به صدور شناسنامه جد هیبه نفع خواهان عل

 خیتهران به تار یدادگاه عموم 1002شعبه  1257. در دادنامه شماره »دارد یصادر م

است:  دهیمواد مزبور اشاره گردمفهوماً به حذف  زین 928/79به کالسه پرونده  26/5/1379

اداره ثبت احوال استان تهران به خواسته  تی... به طرف نیشاه يآقا يدر خصوص دعو«

از بدو تولد به حسن  دهیگرد یکه خواهان مدع حیتوض نیبه حسن با ا نینام از شاه رییتغ

به حسن را  نینام از شاه رییدرخواست تغ هیدر تسم یبه لحاظ دوگانگ شده یخطاب م

و مقررات موجود با  نیاقامه شده بر اساس قوان يدعو نکهیاستدعا نموده است، نظر به ا

شهادت شهود قابل اثبات بوده و شهود تعرفه شده خواهان در دادگاه بالصراحه صحت 

و مستنداً به  صیخواهان را ثابت تشخ ياند... لهذا دادگاه ادعا نموده أییدرا ت شانیا يادعا

به  نینام خواهان از شاه رییقانون ثبت احوال حکم بر تغ 4قانون مدنی و ماده  995ماده 

  .»دارد یحسن صادر م

خانم آذر... به  زهیدوش رشیاز فرزند صغ تیاصغر ... به وال یعل يآقا ،يگریپرونده د در

در  يکه نام فرزند و دیگرد یاز آذر به فاطمه مدع شیخو هیعل ینام مول رییخواسته تغ

از بدو تولد تاکنون ادامه  يو هیعل یمول يبه فاطمه برا هیتولد فاطمه بوده و تسم يابتدا

 رییدرخواست تغ ن،یهم يبرا باشد؛ یم يو ينام برا نیبه هم زین ستگانداشته و خطاب ب
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شعبه  1424از آذر به فاطمه را نموده است. دادگاه در دادنامه شماره  شیخو هیعل ینام مول

اعالم داشت:  837/77به پرونده کالسه  11/8/1377 خیتهران به تار یاه عمومدادگ 186

خواهان را تأیید  يو متفقاً در دادگاه صحت ادعا داًشهود که منفر یگواه ينظر به مؤدا«

 یقانون مدن 996... لهذا دادگاه ضمن اجابت درخواست خواهان مستنداً به ماده  اند نموده

نام کوچک از آذر به فاطمه صادر  ثیاز ح فیالتوص فوق یحکم بر اصالح سند سجل

  .»دارد یم

  

  نام  رییامکان تغ رشیـ پذ دوم بند

  دادگاه تیـ صالح نخست لیدل

توان استدالل نمود که قانون ثبت  نام کوچک می رییبودن موارد تغ ییفرار از استثنا يبرا

به آن در  یدگینام است که رس رییتغ يآن دسته از موارد مجاز برا انیاحوال در مقام ب

 تیصالح یموارد، ناف نیسازمان در ا نیا تیسازمان ثبت است و اثبات صالح تیصالح

شده در  انینام محدود به موارد ب رییتغ يدادگاه برا جتاً،ینت ود؛عمومی دادگاه نخواهد ب

را بر  يواردنام دست به اجتهاد بزند و م رییقانون ثبت احوال نیست و حق دارد در مقام تغ

 ي) و نه بر مبنا1قاعده عسر و حرج زیقانون مدنی و ن 996(مانند ماده  یقواعد عموم يمبنا

 ي. چنانکه در رأدیافزاینام ب رییقواعد خاص مندرج در قانون ثبت احوال بر صف موارد تغ

                                                
که بنا بر قاعده  دهیدر فرد گرد یشیپر آثار روان جادیباعث ا ست،ین يکه مطلوب و یمخاطب قرار گرفتن فرد با نام« .1

تهران  یدادگاه حقوق 218شعبه  834، دادنامه شماره »اسالم نخواهد بود... یمذهب حقوق دگاهیعسر و حرج مطلوب د

در مقام استفاده از نام مندرج در شناسنامه مواجه با  شخص یوقت«؛ 1395/83به پرونده کالسه  9/7/1384 خیبه تار

نکرده  جادینام ا رییامر در جهت تغ نیا يبرا یعسر و حرج، مانع یمشکل است، شرع انور اسالم بنا بر قاعده نف

 یهیبد«؛ 118/82، پرونده کالسه 24/10/1382 خیتهران به تار یدادگاه عموم 218شعبه  1270، دادنامه شماره »است...

است تا موجبات عسر و  يراهکار جادیعسر و حرج به دنبال ا ینف یبه قاعده فقه تیبا عنا زیاست شرع انور اسالم ن

به پرونده کالسه  22/10/1382 خیهمان شعبه به تار 1262، دادنامه شماره »د...ساز لیحرج از افراد اجتماع را زا

278/82 . 
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شق چهار : «میخوان یم 18/5/1371 خیکشور به تار یعال وانید 21شعبه  21/312شماره 

است که ثبت احوال در  يناظر به موارد 1355ماه  ریسه قانون ثبت احوال مصوب ت ماده

متذکر بر  1یقانون مدن 996 ادهم تیکل نکهیممنوعه است، مضافاً ا يها نام رییمقام تغ

  ».است... يدادگستر يها و دادگاه ییمراجع قضا تیصالح

 رییقانون مدنی تغ 995ساس ماده حال، این نقد بر دلیل فوق وارد است که اگرچه بر ا نیا با

باشد اما  پذیر می ، امکان مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال به موجب حکم محکمه

حقیقت آن است که ماده فوق تنها اصل جواز تغییر مندرجات اسناد سجل احوال را مورد 

اد نبوده و اي نکرده است، بنابراین اطالق آن قابل استن آن اشاره رایطحکم قرار داده و به ش

باید به قوانین خاصی که بعد از قانون مدنی  ها می دادرس براي شناخت شرایط و احراز آن

توجهی به قواعد خاص قانون  اند (از جمله قانون ثبت احوال)، مراجعه کند و بی وضع شده

قانون ثبت احوال پس از تکمیل  11ماده  آنکه بر اساس  یژهنیست؛ به و یرفتنیاخیرالذکر پذ

قانون ثبت  امضاء اسناد سجلی تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات  و

   2احوال خواهد بود.

  نام نشیـ حق گز دوم لیدل

فرد است و این حق طبیعی هر فرد است که از نامی مناسب و  هیجزو احوال شخص نام

نام  نشیاما به دلیل عدم اهلیت استیفاء خود فرد در زمان تولد، گز 3دلخواه برخوردار باشد.

                                                
 . »مگر به موجب حکم محکمه ستیممکن ن که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است  یمطالب رییتغ« .1

  .108، ص.1390 زان،یعباس، حقوق ثبت احوال، م ،يرشکاریم .2

مورد  یالملل نیب يها ونیو کنوانس یاساس نیهر فرد بوده که در قوان هیانتخاب نام متناسب از حقوق اول نکهینظر به ا« .3

تهران  یدادگاه حقوق 218شعبه  834، دادنامه شماره ...»باشد یم زیقرار گرفته و ملحوظ نظر شرع مقدس اسالم ن دیتاک

هر  ینام منطبق با ذوق و خواست هر فرد از حقوق اساس کیداشتن «؛ 1395/83به پرونده کالسه  9/7/1384 خیبه تار

به سن  دنیگذار واقع تا فرد با رس ملحوظ نظر قانون يگذار امر در موقع قانون نیشخص بوده که ضرورت داشت ا

 خیربه تا 1262، دادنامه شماره »داشته باشد... بار کی يرا برا لیرشد امکان انتخاب نام مناسب و مورد تما

اداره ثبت  یدنظرخواهیتجد یاستان تهران در پ دنظریدادگاه تجد 15. شعبه 278/82به پرونده کالسه  22/10/1382
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فرد  تیاز شخص یشناخت چیکه ه یبه عهده افراد دیگري گذاشته شده است؛ اشخاص

کننده نام، مصلحت فرد صاحب نام  است که اعالم نیبر ا رضف االصول یاگرچه عل 1ندارند؛

نام  نیینموده، اما اگر اثبات شود مصلحت طفل در تع تینام مناسب رعا نییرا در تع

    2نام خود باشد. رییمحق به تغ دیبا ينشده است، و تیمناسب رعا

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                   
تهران دائر  یدادگاه عموم 181صادره از شعبه  15/9/1382 خیبه تار 874احوال منطقه جنوب تهران از دادنامه شماره 

 ينام کبر نیاستدالل دادگاه نخست رغم یعل«اعالم داشت:  یسجل نددر س میبه مر ياز کبر دنظرخواهینام تجد رییبر تغ

ندارد و مورد  یدر پ يندیمتداول در جامعه بوده و مخاطب قرار دادن اشخاص با آن چهره ناخوشا يها از جمله نام

و  بایز ارینام بس نیو ا باشد یم دنظرخواندهیمورد پسند تجد شتریب مینام مر نکهیحال نظر به ا نیبا ا باشد یم زیاحترام ن

 دیتائ جهینظر خواسته را به اعتبار نت دیمطروحه دادنامه تجد یدنظرخواهیلذا دادگاه با رد تجد باشد، یخوش آهنگ م

  .83/15/111به کالسه پرونده  16/2/1383 خیبه تار 176، دادنامه شماره .»دینما یم

1. F. Emens, Elizabeth, Changing Name Changing:Framing Rules and the Future of 
Marital Names, P:768.   

دادخواستی به خواسته تقاضاي تغییر نام کوچک از نام خدیجه به هانیه را به ...خانم خدیجه30/9/1383تاریخ در .2

نام شدم خدیجه  از ابتداي تولد به نام هانیه خوانده می«و بیان داشته است که: طرفیت اداره ثبت احوال تقدیم دادگاه 

اساس رسمی که در خانواده وجود داشت نام ایشان را براي من  مادر بزرگم بوده که والدینم به خاطر احترام به او و بر

نیز در مقام صدور دادگاه  ؛»...عاطفی هیچ وابستگی به نام خدیجه ندارم به این لحاظ از نظر روحی و ،انتخاب نمودند

ام متناسب از حقوق اولیه اشخاص و از مسائل مربوط به احوال شخصیه نظر به اینکه تعیین ن: «اعالم داشتراي 

 و نمایند. در این زمان خاص پدر مبادرت به انتخاب نام می مادر پدر و ،باشد که به علت عدم اهلیت استیفاء فرزند می

ام ایشان را براي مادر به علت رسوم فرهنگی تحت تاثیر بزرگان فامیل بوده و به خاطر احترام به بزرگان فامیل ن

نیروهاي اجتماعی به  رسوم خاص فرهنگی و نمایند و این امر خود نشانگر آن است که تحت تاثیر فرزندان انتخاب می

به  تهران حقوقی دادگاه 218 شعبه 834 دادنامه شماره، ..»اند. وظیفه حساس خود در انتخاب نام متناسب توجه ننموده

  .1395/83 کالسه پروندهبه 9/7/1384 تاریخ
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  جهینت

حال، به گمان  نیداد. با ا انیپا توان ینام نم رییامکان تغ ي درباره ییقضا هیاختالف رو به

که  میببر ادیاز  دیکرد. در واقع، نبا قیموارد تشو نینام را در ا رییتغ رشیپذ دینگارنده، با

 دهیحق، پسند نیاست و محروم کردن اشخاص از ا یداشتن نام دلخواه، حق هر شخص

 يوسو خواهد رفت. چنانکه در آرا سمت نیبه هم شیوب کم زین ییقضا هی. روستین

عدم  لی، دلاز نام مندرج در شناسنامه ریغ یشهرت فرد به نام نکهیو ا 1ها، به حق نام دادگاه

حال که به ماده  نیدر ع 2.شود یاست، استناد م نشیوالد يمصلحت طفل از سو تیرعا

                                                
خوانده، اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (م.)  تیدر خصوص دادخواست خواهان به طرف« .1

، دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعاي خود به 12109به (پ.) در سند سجلی شماره 

اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از  از خواهان کوچک نام هرچند است؛ نموده استناد اياستشهادیه

قانون مدنی،  958باشد و حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده  می یرانیفرهنگ اصیل ا

حقوق  هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود و داشـتن نام مناسب و مورد عالقه و حق تعیین آن یکی از همین

ابت را خـواهان دعوي مـراتب، بـه توجه با دادگاه لذا. باشدو خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می شدبا می  و ـث

را صادر  12109به الزام اداره ثبت احوال به تـغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره  حکم تـشخیص، مـوجه

 دادگاه عمومی حقوقی تهران. 29شعبه  19/6/1391 ختاری به 9109970221000750 شماره دادنامه ؛».داردو اعالم می

نظر به اینکه انتخاب نام مناسب براي فرزند در زمره حقوق فرزند و از تکالیف و الزامات قانونی است که در عین « .2

نام که با دالیل اثبات  عنوان حق بر عهده والدین نهاده شده است و شهرت فرزند به دوه حال تظاهر خارجی آن ب

گردد موید آن است که والدین در ابتداي امر و در هنگام انتخاب نام به این تکلیف و حق ایجاد شده در راستاي واقعی 

متاثر از رسوم حاکم بر خالف میل  واسطه مالحظات اخالقی و اجتماعی وه ا اینکه بیو حقیقی خود اقدام ننموده و 

ها انطباقی نداشته و بر همین اساس در مقام  اند که با تمنا و تمایل درونی آن نموده    نامیه بمبادرت به اخذ سند سجلی 

گردد و عرف حاکم بر جامعه و شهرت اشخاص به  مخاطب قرار دادن فرزند از نام مندرج در شناسنامه استفاده نمی

 ،24/10/1382 به تاریخدادگاه حقوقی تهران  218شعبه  1270 شماره دادنامه ،...»باشد اسم خاصی موید این امر می

وماً به عنوان تکلیف بوده که لز ،انتخاب اسم در زمره حقوق فرزندان بر عهده والدین بوده«؛ 118/82 کالسه پرونده

نی و نفوذ اقارب در مجراي صحیح و قانو ها و سنت اي از موارد به لحاظ حکومت عرف و اجراي این تکلیف در پاره

رغم تحصیل سند سجلی براي فرزند در مقام  علی گردد تا والدین تمایل والدین انجام نپذیرفته و عاملی می منطبق با

، »باشد. دوگانگی در مسیر زندگی شخص فاقد تاثیر نبوده و نمی نام دیگري مشهور نماید که اینه خطاب او را ب

 . 278/82: کالسه پرونده به 22/10/1382 به تاریخ دادگاه حقوقی تهران 218شعبه  1262 شماره دادنامه
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وجود،  نیبا ا 1.شود میاستناد  زین یاز دو نام یناش يها يدشوار زیقانون مدنی و ن 995

دهد که لطمه اصلی عدم تغییر نام را  است که دادرس زمانی به تغییر نام حکم می یگفتن

متوجه احوال شخصیه فرد بداند و نه احوال عینیه. براي همین، زمانی، تغییر نام پذیرفته 

گردد یا آنکه » در فرد انپریشیایجاد اثار رو«شود که عدم پذیرش این درخواست سبب  می

اي دردناك از نام مندرج در  ناسنامه انس نداشته باشد و یا آنکه تجربهفرد با نام مندرج در ش

شناسنامه دارد. اما زمانی که علت درخواست تغییر نام، شهرت در بازار به نام غیرمندرج در 

پذیرش تغییر نام سرباز  زشناسنامه و جلوگیري از لطمه به اعتبار تجاري باشد، دادرس ا

  ٢زند. می

                                                
 و باشد توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن دو نام مناسب منطبق با ذوق و عالقه حق طبیعی هر فرد می« .1

حداقل یک بار شخص برخوردار از این حق باشد تا مناسب با اوضاع و احوال و محیط کار و زندگی حق  ستیبا می

 نماید نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می ادتغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افر

دعوي خواهان را مقرون به واقع صحت تشخیص عده فقهی نفی عسر و حرج در اسالم تأکید شده لذا قا مطابق که

 هاندادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خوا نییقانون آ 198قانون مدنی و ماده  1257و 1258، 995، 997به مواد   مستنداً

 خیبه تار 9109970223200764، دادنامه شماره »رد.دا را صادر و اعالم می 9103از (ر.) به (ر.) در شناسنامه به شماره 

و از  رانیمشهور در ا یاز اسام نهیسک نکهیبر ا تیبا عنا يدادگاه حقوقی تهران. دادگاه بدو 220شعبه 15/6/1391

خواهان را رد نمود. دادگاه  يق.ث.ا. دعو 20به استناد ماده  باشد، یو متناسب با جنس خواهان م کین يها نام

مستهجن و نامتناسب با جنس بوده و  یر خصوص اسامقانون ثبت د 20موضوع ماده «استدالل که  نیبا ا دنظریتجد

توجه به  اعنوان داشته موارد مزبور نبوده بلکه ب دنظرخواهیآنچه تجد یول باشد یاداره ثبت م زیبه آن ن یدگیمرجع رس

از  دنظرخواهینام تجد رییق.م. حکم به تغ 995مستند به ماده » نام خود را دارد رییدرخواست تغ میاشتهار به اسم مر

به  19/2/1383 خیاستان تهران به تار دنظریدادگاه تجد 15شعبه  181را صادر نمود. دادنامه شماره  میبه مر نهیسک

  .124/15/83کالسه پرونده: 

طرفیت اداره ثبت احوال تهران دائر بر تغییر نام کوچک از رحیم ه برا دادخواستی  آقاي رحیم... 27/7/82تاریخ ه ب .2

کس با نام رحیم  چیمحل کار ه در محل سکونت و«نموده که: دادگاه نموده و در شرح خواسته اظهار  به فرامرز تقدیم

کنند که من  شناسد و این باعث اختالف در دادوستد و بقیه کارهاي روزمره شده و بعضی از افراد فکر می بنده را نمی

در جلسه  مجدداً ».بنابراین تقاضاي اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم ،کنم را به رحیم معرفی می نام خود اشتباهاً

در مقام دفاع نماینده خوانده  زند. زیرا به اعتبار وي ضربه می ؛داند لحاظ شغل خود میه دادرسی علت این تقاضا را ب

در را د دعوي خواهان ر »باشد صرف شهرت در محل کار دلیل خاصی براي تغییر نام نمی« با این استدالل کهدعوي 

هرچند به اعتقاد این دادرس « دادگاه چنین اقدام به صدور راي نمود: نمود.درخواست جهت حفظ اعتبار اسناد رسمی 
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  پیوست

ها دریغ نشد، با این حال، به منظور  مقاله، در حد امکان، از استناد به آراي دادگاهدر متن 

افزایش جنبه کاربردي این نوشتار و نیز نمایاندن اختالف دیدگاه در رویه قضایی، شماري 

  ها در این پیوست نوشته خواهند شد. از آراي دادگاه

  هرانت عمومی دادگاه 23 شعبهصادره از  22/12/1390به تاریخ  1143 شماره دادنامه

 بر مبنیاداره ثبت احوال شهر تهران  به طرفیت ).الف. ف( خانم دعوي خصوص در«

 ازحیث شناسنامه اصالح به خوانده محکومیت بر مبنی حکم صدور و رسیدگی تقاضاي

 مورخ در ).الف. ف( بجاناین داشتند اظهار چنین که (الف. ف.) به ).ف( از نام تغییر

(الف.  به وابستگان بین در تولد بدو از آنکه وجود با و متولد تهران شهر در 29/1/1366

 به نظر ؛گردیده بتث بناینجا براي والدین توسط ).ف( نام سجلی سند در اما مشهورم) .ف

 هر اجتماعی و اساسی حقوق جمله از دلخواه و پسند مورد نام از استفاده و انتخاب اینکه

 و حقوق منشاء مشخص نام با افراد که حیث این از کوچک نام اهمیت و است فردي

 روزمره زندگی در نام دو داشتن اینکه و هستند قانونی الزامات و تکالیف و تعهدات

 نام این و باشد می(الف. ف.)  به استشهارم طرفی از و است گردیده مشکالتی بروز موجب

 دارد رجحان و برتري سجلی سند در مذکور نام به حیث هر از و عالیه معانی واجد

                                                                                                                   
به تعیین نام از جمله حقوق کودك بر عهده والدین بوده که ممکن است بنا به دالیلی اجراي این حق در زمان مقتضی 

مخاطب قرار دادن شخص را فراهم نماید و بر  و گذاري و مجراي دوگانگی در نامصحیح انجام نپذیرفته باشد طور 

مطابق با حق و رعایت قانون  بار کیبایست امکان تغییر نام براي  همین اساس شخص پس از رسیدن به سن رشد می

بات عدم اعمال مبتنی بر شهرت شخص از دوران طفولیت تا حال و اث ستیبا یداشته باشد لیکن پذیرش این تقاضا م

حق قانونی فرزند در مقام انتخاب نام مناسب از ناحیه والدین باشد که در این رابطه خواهان دعوي دلیلی که موید 

ایجاد اعتبار براي  اثبات این امر باشد به دادگاه ابراز ننموده و صرف شهرت دو ساله در بازار و امضاء ذیل فاکتورها و

با وصف مراتب فوق دادگاه ادعاي نامبرده را غیر  ،ت اثبات دعوي مطروحه نخواهد بوداي در جه وي دلیل قانع کننده

 218 شعبه 2/3/1383به تاریخ  268 شماره دادنامه ،»دارد. حکم بر بطالن دعوي خواهان صادر می ... وثابت تشخیص 

  . 1386/82 کالسه پروندهبه تهران  حقوقی عمومی دادگاه
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 شناسنامه اصالح به خوانده محکومیت بر مبنی حکم صدور و رسیدگی تقاضاي وسیله بدین

 ).ف (الف. به. ف 12 الف 802950 شناسنامه شماره در مذکور کوچک نام تغییر حیث از

 با دادگاه. استدعاست مورد ثبت احوال قانون 4 ماده و مدنی قانون 995 ماده به استناد به

 و خواهان ناحیه از شده تعرفه شهود اظهارات استماع و خواهان دادخواست مفاد بررسی

 مدنی قانون 995 ماده استناد به تشخیص وارد را مطروحه دعوي خوانده الیحه بررسی

 سند در ).ف (الف. به ).ف( از خواهان کوچک نام اصالح به خوانده محکومیت بر حکم

، ابالغ از پس روز بیست ظرف و حضوري رأي این .شود می اعالم و صادر خواهان سجلی

  . »است تهران تجدیدنظر محاکم در اعتراض قابل

 دادگاه 50 شعبه صادره از 20/6/1391به تاریخ  9109970001000677دادنامه شماره 

  استان تهران تجدیدنظر

. ف( بانو طرفیت به تهران مرکزي منطقهاداره ثبت احوال  تجدیدنظرخواهی خصوص در«

 900754 بایگانی کالسه پرونده موضوع 22/12/90ـ1143 شماره دادنامه به نسبت ).الف

 به خواه تجدیدنظر الزام به حکم آن موجب به که دادگاه عمومی حقوقی تهران 23 شعبه

 مقید وصف به(الف. ف.)  به آن موضوع نام حیث از تجدیدنظرخوانده سجلی سند اصالح

 مفاد و پرونده محتویات به التفات با اینک. است یافته اصدار تجدیدنظرخواسته دادنامه در

 دلیلی به بدوي خواهان چون آن پاسخ و تجدیدنظرخواه تسلیمی دادخواست ضمیمه الیحه

 انجام در شناسنامه صدور مرجع ثبت احوال مأمورین اشتباه و سهو وقوع بر مشعر که

 واجد تجدیدنظرخواسته دادنامه رو این از است ننموده کتمس ،باشد خویش قانونی وظایف

 دادرسی آیین قانون از 358 و 348 مواد مقررات به استناد با و تشخیص قضایی ایراد

 خواهان دعوي بطالن به حکم آن نقض ضمن ،مدنی امور درانقالب  و عمومی هاي دادگاه

  .»است قطعی رأي این .گردد می اعالم و صادر بدوي
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دادگاه عمومی حقوقی  183صادره از شعبه  27/3/91 به تاریخ 183دادنامه شماره 

  تهران

 خواسته بهتهران،  اداره ثبت احوال طرفیت به ).ش( فرزند ).س. خ( دعوي خصوص در«

 خواهان که شرح بدین (ن.) به نام ).خ( از 6219 به شماره سجلی اسناد کوچک نام تغییر

 به را او آشنایان و دوستان همه و است بوده معروف (ن.) نامبه  کودکی از نموده اعالم

 دو که مشکالتی لحاظ به سجلی اسناد در را نام تغییر تقاضاي لذا ،اند زده می صدا نام همین

 دادخواست به توجه با دادگاه ؛است نموده ،است آورده وجوده ب ایشان براي بودن اسمه

 به نظر و پیوست استشهادیه مالحظه و دادگاه جلسه در وي اظهارات و خواهان تقدیمی

 اولیه حقوق از یکی نام انتخاب اینکه به عنایت با و باشد نمی ممنوعه اسامی از (ن.) اینکه

 قانون 995 ماده استناد به و داده تشخیص وارد را خواهان دعواي شود می تلقی اشخاص

 نام تغییر بر خوانده محکومیت به حکم ،مدنی دادرسی آیین قانون 230 مادهو  مدنی

 رأي. نماید می اعالم و صادر را (ن.) به نام ).خ( از الذکر فوق سجلی اسناد در خواهان

 دادگاه در تجدیدنظرخواهی قابل بالغز اا پس روز بیست ظرف و حضوري صادره

  .»باشد استان تهران می تجدیدنظر

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  4/6/1391به تاریخ  9109970220100690دادنامه شماره  

  هران  استان ت

نسبت به  )خ. س.(به طرفیت  اداره ثبت احوال تهراندر خصوص تجدیدنظرخواهی «

دادگاه عمومی حقوقی تهران  که  183صادره از شعبه  27/3/91مورخ  183دادنامه شماره 

صادر و  (ن.)به  )خ.(واهان از فوق به تغییر نام خ ادارهبه موجب آن حکم بر محکومیت 

مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر  اعالم گردیده است دادگاه با بررسی و

 ه نداده وحکم صادره وفق موازین ساري وئخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارا

 هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 358ماده ه ب مستنداً ،جاري تصدیر گردیده است
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گردد.  عنه عیناً تأیید می تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ضمن رد ،انقالب در امور مدنی

  ».این رأي قطعی است

  تهران  )حقوقی(دادگاه عمومی  220 شعبه 14/4/1391 مورخه 00268 شماره دادنامه

 تغییر خواسته بهغرب تهران  اداره ثبت احوال به طرفیت ).ح. ر( دادخواست خصوص در«

 اقوام بین در تولد بدو است کرده اظهار خواهان اینکه توضیحاً 9103شماره شناسنامه در نام

 به نظر و است شده ).ث .ر( شناسنامه در ولی داشته اشتهار (ر.) نام به بستگان و نوآشنایا

 لذا است شده مشکالتی بروز باعث وي براي روزمره زندگی در نام دو داشتن اینکه

 و مدنی قانون 999 و 995 مواد به  مستنداً مطروحه خواسته به نسبت نظر انعام تقاضاي

 به توجه با و پرونده محتویات به توجهاً دادگاه ،دارد استدعا را ثبت احوال قانون 20ماده

 بایست می و باشد می فرد هر طبیعی حق عالقه و ذوق با منطبق مناسب نام دو داشتن

 کار محیط و احوالو اوضاع با مناسب تا دشبا حق این زا برخوردار شخص بار یک حداقل

 عسر موجبات نیز افراد نام دوگانگی وجود اینکه مضافاً باشد داشته را تغییر حق زندگی و

 اسالم در وحرج عسر نفی فقهی دهعقا مطابق که نماید می فراهم زندگی بستر در را حرج و

، 995، 997 مواد به  مستنداً صحت تشخیص واقع به مقرون را خواهان دعوي لذا شده کیدأت

 خواهان نام تغییر بر حکم مدنی دادرسی آیین قانون 198 ماده و مدنی قانون 1257و 1258

 حضوري رأي این .دارد می اعالمو  صادر را 9103 شماره به شناسنامه در .)ر( به ).ر( از

  ».است تجدیدنظرخواهی قابل ،ابالغ از روز20 ظرف

 تجدیدنظر دادگاه 32 شعبه 15/6/1391به تاریخ  9109970223200764دادنامه شماره 

  ستان تهرانا

 ).ح.ر( خانم طرفیت به غرب تهران اداره ثبت احوال تجدیدنظرخواهی خصوص در«

 تهران  )حقوقی(دادگاه عمومی  220 شعبه 14/4/91 مورخه 00268 شماره دادنامه به نسبت

 با دادگاه. است شده صادر .)ر( به ).ر( از بدوي خواهان نام تغییر به حکم آن موجب به که
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 با متناسب و نیکو هاي نام از خوانده تجدیدنظر نام اینکه به نظر پرونده محتویات به توجه

 دادنامه و نداشته وجود نام تغییر براي موجبی فوق وصف با بنابراین ،بوده وي جنس

 گردیده صادر جاري راتمقرّ خالف بر و مبنا این به توجه بدون که تجدیدنظرخواسته

 دادرسی آیین قانون 358 ماده به مستنداً تجدیدنظرخواهی پذیرش با بوده، نقض قابل است

 اعالم و صادر بدوي خواهان حقی بی به حکم تجدیدنظرخواسته دادنامه نقض با مدنی

  .»است قطعی رأي این. شود می

دادگاه عمومی  182 شعبه از صادره 6/4/1391 به تاریخ 910282 شماره دادنامه

  تهران )حقوقی(

اداره ثبت  به طرفیت (ر. خ.) صغیرش فرزند از والیته ب ).خ. م( آقاي دعوي خصوص در«

 شماره سجلی سند در (الف.) به (ر.) از نام تغییر به خواسته تهران شهرستان احوال

 از واحده ماده یک تبصره به مستنداً و پرونده محتویات بررسی با دادگاه 011ـ67673ـ4

 و صادر را خواهان دعوي رده ب حکم دادگاه 1367 مصوب سجلی اسناد اعتبار حفظ قانون

 هاي دادگاه در تجدیدنظر قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف صادره حکم. نماید می اعالم

  ».است هرانت استان تجدیدنظر محترم

 تجدیدنظر دادگاه 49 شعبه 5/6/1391مورخ  9109970225000815 دادنامه شماره

  تهران استان

اداره  به طرفیت .)ر( صغیرش فرزند از والیت به ).خ. م( آقاي تجدیدنظرخواهی«

 182 شعبه از صادره 6/4/1391 مورخ 910282 شماره دادنامه به نسبتاحوال تهران  ثبت

 اعتبار حفظ قانون واحده ماده به استناد با آن موجب به که ،تهران )حقوقی(دادگاه عمومی 

 زیرا ؛است وارد ،شده اعالم مردود ف)ال( به .)ر( از فرزند نام تغییر دعوي سجلی اسناد

 ،ندارد يتسرّ نام تغییر به و است اشخاص تولد تاریخ تغییر منع در مرقوم واحده ماده اوالً؛

 گواهی است مشهور و شود می خوانده (الف.) به خواهان فرزند اینکه بر شهود ثانیاً؛
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 هم دیگران حق تضییع فرض و ندارد قانونی مقررات با منافاتی نام تغییر ثالثاً؛. اند داده

 قانونی استناد و پرونده محتویات برخالف که تجدیدنظرخواسته رأي بنابراین. است منتفی

 198 ماده استناد به سپس نقض مدنی دادرسی آیین قانون 358 ماده تجویز به گردیده صادر

 از تجدیدنظرخواه فرزند نام تغییر بر حکم مدنی قانون 1257 و 995 مواد و قانون همان

 و صادر مندرجات سایر حفظ با 011 ـ 067673 ـ 4 شماره شناسنامه در (ر.) به (الف)

  .»است قطعی صادره رأي. گردد می اعالم

دادگاه عمومی  41 شعبه 14/6/1391به تاریخ  9109970223100780دادنامه شماره  

  حقوقی تهران

 خواستهه ب ).ث. الف( به طرفیت ).م. م( از وکالت به ).ز. س( خانم دادخواست مورد در«

 محاورات در خواهان که توضیح این با دادخواست شرح به )س. م( به ).م( از نام تغییر

 واقع تخاطب مورد (س.) نام با بعضاً و دارد اشتهار )س. م( به آشنایان و دوستان مابین فی

 مالحظه با که است شده خود اي شناسنامه نام بر (س.) افزایش و درج خواهان و شود می

 ترکیبی نام چند هر 7/3/91ـ 60600524 شماره به مضبوط خوانده سوي از تقدیمی الیحه

 عدم شد واقع تخاطب مورد گونه این شخصی که آنگاه ولی است نامأنوس ترکیب )س. م(

 توجه با اساس این بر ،شود نمی قضیه اصل نفی موجب ،عام عرف در موصوف نام استیناس

 خواهان عزم از حکایت که خواهان فراوان تأکید و القضاء مجلس در یافته انجام مذاکرات به

 یا و تعارض در که آنگاه اشخاص اراده بر بخشی اعتبار لحاظ با که دارد خواسته این بر

 سند در (س.) افزایش در که وصفی با و نباشد شرع موازین یا و افراد حقوق با تزاحم

 جهات از باستان تاریخ سابقه با (س.) اینکه چه رسد نمی به نظر مرجوحی جهت سجلّی

 واقع) ص( رسول حضرت اجداد سلسله در دینی تاریخ لحاظ با و نبوده برخوردار منفی

 )س. م( به ).م( از خواهان نام تغییر به حکم شده قبول به تلقی خواسته اساس این بر است

 مقررات وفق اعتراض قابل روز بیست تا ،ابالغ از پس مذکور رأي .دارد می اعالم و صادر

  .»باشد می
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   ظر تهرانتجدیدن دادگاه 31 شعبهدادنامه صادره از 

 ).الف( حقوقی نمایندگی وسیلهه ب ).ث. الف( تجدیدنظرخواهی خصوص در«

 عمومی دادگاه 41 شعبه از صادره 21/3/91ـ 199 شماره دادنامه به (م.م) تجدیدنظرخواه

 مورد )س. م( به ).م( از نام تغییر به دایر تجدیدنظرخوانده خواسته آن موجب به که تهران

 به توجه با است گردیده صادر )س. م( به ).م( از تغییر به حکم و گرفته قرار پذیرش

 کلمه به ).م( اسم ترکیب اوالً؛  آتی شرح به رسد می به نظر وارد اعتراض پرونده محتویات

 دلیل آن توجیه و خویش خواسته براي تجدیدنظرخوانده ثانیاً؛ و نیست متعارف سام

 خدشه و تزلزل مورد جهت بی نباید رسمی اسناد ثالثاً؛ .است نکردهارائه  پسندي محکمه

 358 ماده به مستنداً و یافته اصدار قانونی موازین خالف بر صادره رأي هذا علی .گیرد قرار

 و سجلی اسناد اعتبار حفظ قانون واحده ماده به استناداً و نقض مدنی دادرسی آیین قانون

 خوانده تجدیدنظر خواسته ابطال به حکم مدنی قانون 1257 ماده و آنها تزلزل از جلوگیري

  . »است قطعی صادره رأي گردد می اعالم و صادر
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