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Jason Zammit u Anna Marie Zammit bħala leġittimi
rappreżentanti tal-minuri Luanna Zammit
-vsDirettur tar-Reġistru Pubbliku

Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2012 li
permezz tiegħu l-attur Jason Zammit ippremetta u
ddikjara li jaf dawn il-fatti personalment:
1.
Illi nhar l-għaxra (10) ta’ Frar 2012 hu u martu
Anna Marie Zammit kellhom tarbija bl-isem ta’ Luanna
Zammit hekk kif jidher miċ-ċertifikat hawn anness u
mmarkat bħala Dok A;
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2.
Illi fiċ-ċertifikat tat-twelid tal-minuri u li jġib innumru progressiv ta’ seba’ mija u tnejn u għoxrin tas-sena
elfejn u tnax (722/2012), taħt l-intestatura “Ismijiet
mogħtijin” kif ukoll fil-kolonna bl-intestatura “Isem jew
ismijiet li bih / bihom it-tarbija għandha tiġi msejħa” hemm
żball fis-sens li isem il-minuri għandu jiġi ndikat bħala
‘Luana’ u mhux ‘Luanna’;
3.
Illi l-esponenti u martu Anne Marie Zammit
iridu li l-att tat-twelid ta’ bintha bin-numru progressiv ta’
seba’ mija u tnejn u għoxrin tas-sena elfejn u tnax
(722/2012) jiġi kkoreġut fis-sens hawn fuq imsemmi.
Jgħid il-konvenut l’għaliex din l-Onorabbli Qorti
m’għandhiex prevja d-dikjarazzjoni xierqa u opportuni:
1.
Tordna l-korrezzjoni tal-att tat-twelid binnumru progressiv ta’ seba’ mija u tnejn u għoxrin tas-sena
elfejn u tnax (722/2012) u dana fis-sens illi korrezzjoni filkolonna taħt l-intestatura “Ismijiet mogħtijin” biex l-isem
Luanna jiġi sostitwit b’Luana;
2.
Tordna l-korrezzjoni tal-att tat-twelid binnumru progressiv ta’ seba’ mija u tnejn u għoxrin tas-sena
elfejn u tnax (722/2012) u dana fis-sens illi issir
korrezzjoni fil-kolonna taħt l-intestatura “Isem jew ismijiet li
bih / bihom it-tarbija għandha tiġi msejħa” biex l-isem
Luanna jiġi sostitwit b’Luana;
3.
Tordna lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku
jagħmel dawn il-korrezzjonjiet u jagħti kopja lil atturi taċċertifikat tat-twelid bin-numru progressiv ta’ seba’ mija u
tnejn u għoxrin tas-sena elfejn u tnax (722/2012) hekk kif
ikkorreġut.
Bl-inġunzjoni tal-intimat nomine għas-subizzjoni illi għaliha
huwa minn issa qed jiġi nġunt.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-atturi u l-lista tax-xhieda.
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Rat ir-risposta ġuramentata tal-konvenut, Direttur tarReġistru Pubbliku, ppreżentata fit-2 ta’ Awissu 2012, li
permezz tagħha eċċepixxa:
1.
Illi in linea preliminari jingħad illi huwa meħtieġ
li tal-inqas ħmistax-il ġurnata qabel is-smigħ tal-kawża ssir
id-debita pubblikazzjoni fil-Gażżetta tal-Gvern ai termini
tal-Artikolu 254 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta;
2.
Illi għal dak li jikkonċerna mal-mertu tal-kawża
l-esponent jirrimetti ruħu għad-deċiżjoni ta’ din l-Onorabbli
Qorti salv pero’ li l-provi miġjuba jkunu l-aħjar u
sodisfaċenti f’għajnejn il-liġi;
3.
Illi finalment mingħajr ħsara għall-premess lesponent jissottometti li fi kwalunkwe każ l-azzjoni tarrikorrent m’hijiex attribwibbli għal xi għemil da parti talesponent u kwindi huwa m’għandux jiġi assoġġettat għallispejjeż tal-kawża istanti, tenut kont ukoll tal-fatt li kien
missier il-minuri stess, Jason Zammit, li kien għamel iddikjarazzjoni fl-Att tat-Twelid de quo u kienu anke ffirma li
l-informazzjoni li hemm kontenuta kienet waħda korretta;
4.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjeż kontra r-rikorrenti li qiegħda tiġi nġunta in
subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut, Direttur tarReġistru Pubbliku u l-lista tax-xhieda.
Rat l-affidavits;
Rat il-verbal tas-7 ta’ Diċembru 2012, fejn il-kawża tħalliet
għas-sentenza;
Ikkunsidrat;
Illi l-atturi qed jagħmlu din it-talba ai termini tal-artikoli 253
et sequitur tal-Kodiċi Ċivili li jagħti dritt li kull persuna li
tagħmel talba ġudizzjarja għal korrezzjonijiet u
reġistrazzjoni ta’ ismijiet tal-atti tal-istat ċivili kif ukoll lPagna 3 minn 4
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artikolu 92(2) tal-Kodiċi Ċivili wkoll. F’dan il-każ it-talba
qed issir f’isem bint minuri tal-atturi. Il-pubblikazzjoni ai
termini tal-artikolu 254 saret debitament.
Illi t-talba attriċi hija ġustifikata peress li jidher li kien sar
żball meta saret ir-reġistrazzjoni tat-tarbija. Minn dak
spjegat mill-atturi x’aktarx li l-iżball sar mill-iskrivana li
ħadet in-notamenti.
Għaldaqstant il-Qorti tiddeċiedi l-kawża billi tilqa’ ttalbiet kollha attriċi.
L-ispejjeż tal-kawża jkunu bla taxxa bejn il-partijiet.
Moqrija.
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