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Seduta tat-12 ta' Dicembru, 2007
Citazzjoni Numru. 1058/2007

Kathleen Camilleri bħala kuratriċi ad litem ta’ Noah
Dieuveuille Charles
Versus
Direttur tar-Reġistru Pubbliku
F’din il-kawża l-attriċi qiegħda titlob korrezzjoni fl-att ta’
twelid ta’ binha minorenni. Dan twieled nhar is-Sibt 2 ta’
Ġunju 2007, iżda bi żball il-qâbla niżżlet it-2 ta’ Mejju 2007
(li kien l-Erbgħa) fin-notifika tat-twelid bħala d-data meta
twieled. Għalhekk, fuq l-att ta’ twelid numru 1847/2007 iddata tat-twelid tniżżlet bħala l-Erbgħa 2 ta’ Mejju 2007
meta kellha tkun is-Sibt 2 ta’ Ġunju 2007.
L-attriċi għalhekk qiegħda titlob illi din il-qorti:
1.
tgħid illi d-data tat-2 ta’ Mejju 2007 murija fuq l-att ta’
twelid hija ħażina; u
2.
tordna illi jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa fl-att ta’
twelid billi fit-tieni kolonna (fejn titniżżel id-data tat-twelid)
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titħassar id-data ta’ “Wednesday, 02 May 2007” u minflok
tinżel id-data ta’ “Saturday, 02 June 2007”.
Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż.
Il-konvenut wieġeb hekk:
1. ma joġġezzjonax għat-talbiet;
2. għandha ssir il-pubblikazzjoni kif irid l-art. 254 talKodiċi Ċivili – din il-pubblikazzjoni saret fil-ħarġa talGazzetta tal-Gvern tas-27 ta’ Novembru 2007; u
3. l-iżball ma sarx bi ħtija tiegħu u għalhekk ma għandux
ibati spejjeż.
Ladarba ma saret ebda oġġezzjoni għat-talbiet, la millkonvenut u lanqas wara l-pubblikazzjoni kif igħid u jrid lart. 254 tal-Kodiċi Ċivili, u mill-atti jidher ukoll illi lminorenni tassew twieled nhar is-Sibt 2 ta’ Ġunju 2007, ilqorti taqta’ l-kawża billi:
1. tgħid illi d-data tat-2 ta’ Mejju 2007 murija fuq l-att ta’
twelid numru 1847 ta’ l-2007 hija ħażina; u
2. tordna illi jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa fl-att ta’ twelid
numru 1847 ta’ l-2007 billi fit-tieni kolonna (fejn titniżżel iddata tat-twelid) titħassar id-data ta’ “Wednesday, 02 May
2007” u minflok tinżel id-data ta’ “is-Sibt, 2 ta’ Ġunju 2007”
– “Saturday, 02 June 2007”.
Billi l-konvenut ma jaħtix għall-iżball, l-ispejjeż kollha
għandha tħallashom l-attriċi.
Il-qorti tipprovdi wkoll dwar it-talba magħmula mill-partijiet
flimkien b’rikors tas-7 ta’ Diċembru 2007 billi tqassar għal
erbgħa u għoxrin siegħa ż-żmien li fih jista’ jsir appell minn
din is-sentenza.
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