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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tal-11 ta' Ottubru, 2006
Citazzjoni Numru. 61/2006

Christopher u Lourdes konjuġi Xuereb,
għan-nom u bħala leġttimi rappreżentanti
ta' binhom minuri, Francesco .
vs
Direttur tar-Reġistru Pubbliku
għal Għawdex .
Il-Qorti ;
Rat ir-rikors ta' l-atturi li permezz tiegħu wara li
ppremettew :
Illi l-att tat-twelid ta' binhom minuri, Francesco Xuereb, li
jġib in-numru progressiv ta' mija u disa' u tletin tas-sena
elfejn u ħamsa (139/2005), hawn esebit u markat bħala
Dokument "A" huwa żbaljat kemm fir-raba kolonna taħt lintestatura "Ismijiet Mogħtija" u wkoll taħt il-ħames
kolonna taħt l-intestatura "Isem li bih it-tarbija għandha tiġi
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msejħa" u dana peress illi l-Isem "JOEL" għandu jiġi
sostitwit bl-isem "FRANCESCO" ;
Illi l-esponenti qed jesebixxi l-fidi tal-magħmudija rilaxxjat
mill-Knisja Parrokkjali tax-Xewkija, Għawdex hawn
anness u mmarkat bħala Dok. B li juri li l-minuri jismu
"FRANCESCO" u mhux "JOEL" .
Talbu lill-konvenut nomine jgħid għaliex ma għandhiex din
l-Onorabbli Qorti :
(1)
Tordna, għar-raġunijiet hawn fuq
imsemmija, l-korrezzjoni tal-att tat-twelid tal-minuri
(Dokument A) fis-sena illi taħt l-intestatura "Ismijiet
mogħtijin" u taħt l-intestatura "Isem jew Ismijiet li
bih/bihom it-tarbija għandha tiġi msejħa", l-isem "JOEL"
għandu jiġi kkanċellat u sostitwit bl-isem "FRANCESCO" ;
(2)
Konsegwentement
tikkundanna
lillkonvenut nomine jagħti lill-atturi nomine kopja tal-istess
att tat-twelid bin-numru 139/2005, kif korrett ;
Bl-ispejjeż u bl-inġunzjoni tal-istess konvenut nomine
għas-subizzjoni .
Rat id-dokumenti annessi ma' l-istess rikors, u ċioe' bħala
dokument "A", kopja tal-att tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku
numru 139/2005 ; u bħala dokument "B", kopja tal-fidi talmagħmudija rilaxxjat mill-Knisja Parrokjali tax-Xewkija .
Rat id-degriet tagħha tal-lum fejn awtorizzat lill-atturi
jipproċedu b'din il-kawża permezz ta' l-għajnuna Legali .
Rat il-pubblikazzjoni fil-gażżetta tal-gvern li ggib id-data
tas-17 ta' Lulju, 2006, rigward din il-kawża .
Semgħet lir-rikorrenti jikkonfermaw il-kontenut tar-rikors .
Il-Qorti billi jidhrilha illi dawn it-talbiet huma ġustifikati,
tilqa' l-istess talbiet, u tiddeċidi l-kawża billi :
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(1)
Tordna l-korrezzjoni ta' l-att tat-twelid talminuri dokument "A", fis-sens illi taħt l-intestatura "Ismijiet
mogħtijin" u that l-intestatura "isem jew Ismijiet li
bih/bihom it-tarbija għandha tiġi msejħa", l-isem "JOEL"
għandu jiġi kkanċellat u sostitwit bl-isem "FRANCESCO" .
(2)
Tikkundanna lill-konvenut nomine jagħti
lill-atturi nomine kopja tal-istess att tat-twelid numru
139/2005, kif korreġut .
Minħabba n-natura ta' din il-kawża ma għandux ikun
hemm spejjeż .
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