Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-17 ta' April, 2007
Citazzjoni Numru. 6/2007

Angelo Francesco Vella .
VS
Direttur Registru Pubbliku .
Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat ta' l-istess Angelo Francesco
Vella, li permezz tiegħu, wara li ppremetta :
1.
Illi isem l-esponenti huwa di fatti Angelo
Francesco u di difatti huwa minn dejjem kien magħruf
b'dana l-isem kemm fid-dar tiegħu kif ukoll ma' ħbiebu u
qrabatu u dana sa minn ċkunitu sad-data tal-lum ;
2.
Illi isem l-esponenti meta ġie reġistrat
ġewwa Malta erronjament tniżżel bħala Angie Francis u
dana minkejja l-fatt illi l-ġenituri ta' l-istess esponenti kienu

Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ċari fl-intenzjoni tagħhom li riedu isem binhom jaqra
Angelo Francesco (Dok A) ;
Talab lill-konvenut jgħid għaliex ma għandhiex din lonorabbli Qorti :
1.
Tordna l-korrezzjoni fl-att tat-twelid binnumru progressiv elfejn seba' mija u sitta tas-sena elfejn
(2706/2000) billi fil-kolonna "Ismijiet mogħtijin" u "Isem jew
Ismijiet li bih/bihom it-Tarbija għandha tiġi Imsejħa" l-isem
Angie Francis jinbidel għal Angelo Francesco ;
Bl-ispejjeż u bl-inġunzjoni għas-subizzjoni illi għaliha minn
issa inti nġunt .
Rat ukoll iċ-ċertifikat tat-twelid ta' l-istess rikorrenti,
anness mar-rikors tiegħu .
Rat ukoll ir-riferta pożittiva tal-konvenut illi ġġib id-data tat22 ta' Marzu 2007 . Innutat illi l-istess konvenut għażel illi
jibqa' kontumaċi .
Rat ukoll ir-rikors ta' l-istess rikorrenti Angelo Francesco
Vella tat-18 ta' Jannar, 2007, li permezz tiegħu talab illi
jipproċedi għal din il-kawża permezz ta' l-għajnuna legali .
Rat id-degriet tagħha tat-13 ta' Frar 2007, li permezz
tiegħu laqgħet din it-talba .
Rat ukoll id-debiti avviżi fil-gażżetta tal-gvern, dwar dan irrikors .
Semgħet lir-rikorrenti preżenti fl-awla jikkonferma lkontenut tar-rikors tiegħu .
Il-Qorti, billi jidhrilha illi t-talba attriċi hija ġustifikata,
tiddeċidi l-kawża billi tilqa' l-istess talba, u tordna lkorrezzjoni fl-att tat-twelid bin-numru progressiv elfejn
seba' mija u sitta tas-sena elfejn (2706/2000), billi filkolonna intestata "Ismijiet mogħtijin" u "Isem jew Ismijiet li
bih/bihom it-Tarbija għandha tiġi Imsejħa" l-isem Angie
Francis jinbidel għal Angelo Francesco .
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Minħabba n-natura ta' din il-kawża ma għandux ikun
hemm spejjeż .
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