QORTI TAL-MAĠISTRATI (GĦAWDEX)
ĠURISDIZZJONI SUPERJURI
SEZZJONI ĠENERALI
MAĠISTRAT DOTTOR PAUL COPPINI LL.D.
Illum l-Erbgħa, 17 ta’ Frar 2016
Rikors Ġuramentat Numru: 93/2015
Michael Brian Moses Scerri u Sonja Sultana Scerri
mart l-istess Michael għan-nom u fl-interess ta’
binthom il-minuri Paula Renèe sive Raine Paula Scerri
vs
Direttur Registru Pubbliku

Il-Qorti,
Rat ir-Rikors Ġuramentat tal-atturi li permezz tiegħu wara li
ppremettew:
Illi l-minuri Paula Renee sive Rainee Paula Scerri twieldet fit-tnejn u
għoxrin (22) ta’ Marzu tas-sena elfejn u disgħa (2009);
Illi għalkemm l-ewwel isem tagħha ġie rreġistrat bħala Paula Renee
hija dejjem ġiet mgħajta u magħrufa bħala RAINE PAULA kemm
mill-ġenituri tagħha kif ukoll minn ħutha, ħbieb u qraba tagħha;
Illi issa l-minuri bdiet l-iskola u qed tinħoloq anomalija bejn l-isem li
tagħraf bħala tagħha u l-isem li hemm imsemmi fiċ-ċertifikat tattwelid;
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Illi l-ġenituri tagħha jixtiequ jirregolarizzaw din l-anomalija biex
binthom tkun magħrufa u rreġistrata bl-istess isem u ċioe’ bħala
RAINE PAULA SCERRI;
Illi l-atturi nomine jixtiequ għalhekk li ċ-ċertifikat tat-twelid ta’
binthom jiġi kkoreġut billi isem binthm jinqara bħala RAINE PAULA
minflok Paula Renee għar-raġunijiet hawn fuq spjegati.
Talbu lil din il-Qorti jogħġobha previa kwalsiasi dikjarazzjoni
neċessarja u opportuna:
1. Tawtorizza l-korrezzjoni u r-reġistrazzjoni fiċ-ċertifikat tat-twelid
numru erbgħa u ħamsin tas-sena elfejn u disgħa (54/2009) skont ilprovvedimenti tal-artiklu 253 tal-Kodiċi Ċivili, sabiex fil-Kolonna
‘Ismijiet mogħtijin’ l-isem sħiħ jinkiteb bħala RAINE PAULA
minflok Paula Renee.
Il-konvenut huwa minn issa mħarrek sabiex jidher għas-subizzjoni.
Rat id-dokumenti esebiti mal-istess rikors ġuramentat.
Rat ir-Risposta Ġuramentata tad-Direttur Reġistru Pubbliku għal
Għawdex li permezz tiegħu eċċepixxa:
1. Illi l-esponenti mhux qiegħed jopponi għat-talba tar-rikorrenti u
għalhekk qiegħed jirrimetti ruħhu għas-salv ġudizzju ta’ din lOnorabbli Qorti;
2. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, it-talba tar-rikorrenti mhix
riżultat ta’ xi żball imma qegħdin jitolbu li jsir bdil f’isem
binthomminn dak kif imniżżel fiċ-ċertifikat għal dak li hija
komunament magħrufa;
3. Illi nonostanti l-esponenti m’għandhux ibati l-ispejjeż tal-istanti,
press li t-talba tar-rikorrenti mhix attribwibbli għal xi għemil jew
nuqqas ta’ aġir da parti tiegħu;
4. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt.
Bl-ispejjeż.
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Il-Qorti wara li eżaminat id-dokumenti eżebiti u peress li jidhrilha illi
t-talba attriċi hija ġustifikata tiddeċidi l-kawża billi tilqa’ t-talba u
1. Tawtorizza l-korrezzjoni u r-reġistrazzjoni fiċ-ċertifikat tat-twelid
numru erbgħa u ħamsin tas-sena elfejn u disgħa (54/2009) skont ilprovvedimenti tal-artiklu 253 tal-Kodiċi Ċivili, sabiex fil-Kolonna
‘Ismijiet mogħtijin’ l-isem sħiħ jinkiteb bħala RAINE PAULA
minflok Paula Renee.
Fiċ-ċirkostanzi tal-każ l-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu ssoportati
mill-atturi.
(ft) Paul Coppini
Maġistrat
(ft) Silvio Xerri
D/Reġistratur
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