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IT-TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
Ġudikatur
AVV. JULIANA SCERRI FERRANTE

Seduta tat-Tnejn, 6 ta’ Diċembru 2021

Talba numru 98/2020SFJ

MIRAINE BUTTIGIEG
(139898M)
VS.

PAUL ZERAFA LE GROS
(270395M)

It-Tribunal:
Ra l-Avviż tat-Talba ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2020 li permezz tiegħu ġie premess u mitlub:
“L-attriċi titlob lil dan l-Onorabbli Tribunal jogħġbu jikkundanna lill-konvenut sabiex
iħallas lill-attriċi s-somma komplessiva ta’ elf u tmien mitt Ewro (€1,800) jew somma
oħra verjuri rappreżentanti s-somma komplessiva mislufa lill-attriċi lill-konvenut f’diversi
okkażjonijiet, liema somma sal-lum għadha ma tħallsitx lura mill-konvenut minkejja
diversi interpellazzjonijiet.
Bl-ispejjeż kollha inkluż tal-ittra legali datata 3 ta’ April 2019, spejjeż legali u l-ispejjeż
tal-ittra uffiċjali datata 31 ta’ Mejju 2019 u bl-imgħax legali mid-data tal-ittra uffiċjali u
ċioè 3 ta’ April 2019 sad-data tal-ħlas effettiv kontra l-konvenut minn issa nġunt għassubizzjoni.”
Ra li skont ir-riferta relattiva, il-konvenut ġie nnotifikat fis-6 ta’ Ġunju 2020.
Ra r-Risposta ppreżentata fit-18 ta’ Ġunju 2020 li fiha ġie eċċepit:
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“Illi t-talbiet attriċi għandhom jiġu miċħuda inkwantu infondati fil-fatt u fid-dritt stante li lkonvenut qatt ma ssellef flus mingħand l-attriċi kif ser jiġi ppruvat fil-mori ta’ dawn ilproċeduri.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Bl-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri inkluż in-nota fl-atti tal-ittra uffiċjali 166A bin-numru
1273/2019 ippreżentata fil-Qorti tal-Maġistrati fid-19 ta’ Ġunju 2019 u tal-mandat ta’
sekwestru kawtelatorju bin-numru 1065/2019 akkordat mill-Qorti tal-Maġistrati fit-3 ta’
Ġunju 2019.”
Sema’ ix-xhieda kollha, qara d-dokumentazzjoni kollha ippreżentata u ra li l-kawża tħalliet għas-sentenza
għas-6 ta’ Diċembru 2021.

Provi mressqa
Fl-udjenza tat-28 ta’ Settembru 2020 xehed Carmelo Buttigieg, prodott mill-attriċi. Dan qal li huwa missier
l-attriċi u li l-partijiet kienu f’relazzjoni fil-passat. Qal li l-konvenut kien anki impjegat tiegħu f’ħanut f’ĦażŻabbar fil-passat. Huwa spjega li sar jaf li l-konvenut huwa debitur tal-attriċi fl-ammont ta’ elf u tmien mitt
Ewro. Sar jaf billi huwa jaħdem il-Malta Freeport u kien ġej u sejjer Birżebbuġa, peress li l-konvenut stess
joqgħod f’Birżebbuġa, u darba fost l-oħrajn ġie wiċċ imb’wiċċ mal-konvenut u dan resaq lejh u qallu li se
jirranġa kollox mal-attriċi. Ix-xhud qal li hu qal lill-konvenut aħjar jirranġa sabiex jiġu evitati proċeduri fil-qrati.
Qallu li l-attriċi kienet tkun kuntenta b’pagamenti mensili ta’ mitejn Ewro. Il-konvenut wiegħed li kien ser
jirranġa. Minkejja dan, għadda ż-żmien, ġew iffissati xi appuntamenti mal-konvenut biex isiru xi ħlasijiet,
iżda l-konvenut qatt ma kien jonora l-appuntamenti. Huwa qal li dan kollu seħħ fis-sena 2020.
L-attriċi ppreżentat affidavit li fih qalet li kienet f’relazzjoni mal-konvenut. Meta kienu ilhom madwar sena
f’relazzjoni, huwa qal li kellu karozza li ried jirranġaha iżda ma kellux biżżejjed flus. Huwa talabha tgħin
finanzjarjament u billi kienet tafdah, aċċettat safejn setgħet. Huma ftiehmu li huwa jħallasha lura bil-mod.
L-għajnuna finanzjarja vversata mill-attriċi lill-konvenut kienet ukoll saret fuq perjodu ta’ żmien peress li hi
lanqas ma kellha dik is-somma sħiħa. Il-konvenut ġieli kien jitlobha l-flus biex jixtri xi parts jew biex jagħmel
xi spray fuq il-vettura. L-attriċi kienet tiġbed il-flus mill-kont bankarju tagħha mas-soċjetà Bank of Valletta
plc u tgħaddihom lill-konvenut. Il-flus ingħatawlu fuq perjodu ta’ xhur bejn is-snin 2017 u 2018. Huwa dejjem
wiegħed li kien ser iħallasha u meta temmew ir-relazzjoni, hija fakkritu li kellu jħallasha. Hija qalet li lkonvenut qatt ma ċaħad li kellu jħallasha, anzi tramite chats dejjem kien jgħidilha li ser iħallasha. Kemm-il
darba ftiehmu biex jiltaqgħu sabiex jagħmel xi pagamenti, iżda hu qatt ma kien jonora l-appuntament.
Qalet li kif jidher mill-messaġġi annessi mal-affidavit, huwa dejjem wiegħed li kien ser jagħtiha xi flus, xi
drabi mitt Ewro fil-ġimgħa, drabi oħra jgħid li ser jaqsam il-pagament fi tnejn u ġieli jagħmel proposti oħrajn
dwar kif ser iħallas, iżda l-ħlas ma kien jasal qatt. Diversi drabi hija marret ma’ missierha Birżebbuġa fejn
hu kien jgħix u jaħdem, sabiex tiġbor il-flus mingħandu, iżda hu qatt ma kien jattendi għall-appuntament.
Qalet li kellha tiftaħ dawn il-proċedura għax iż-żmien beda jgħaddi u l-konvenut, b’xi skuża jew oħra, ma
kien jgħaddilha ebda pagament.
Fl-udjenza tat-8 ta’ Ġunju 2021 xehed il-konvenut in subizzjoni. Huwa qal li kien f’relazzjoni mal-attriċi iżda
ma kienx jiftakar f’liema żmien kienu f’relazzjoni. Mistoqsi kinux f’relazzjoni fis-sena 2019, qal li ma jafx u
ma jiftakarx. Qal li matul ir-relazzjoni tagħhom, huwa kien impjegat u kien jaf lill-ġenituri tagħha u ġieli
kellimhom. Qal li kien irċieva xi ittra dwar il-mertu ta’ din il-kawża iżda ma jiftakarx jekk ħax azzjoni. Ma
kienx jaf jekk irċeviex xi ittra oħra.
Il-konvenut qal li fuq Facebook, kien magħruf bħala “Ix-xitan”. Qal ukoll li meta kien f’relazzjoni mal-attriċi,
hi kellha aċċess għall-Facebook account tiegħu iżda meta temmew ir-relazzjoni tagħhom, ħoloq Facebook
account ieħor. Il-konvenut qal li kien qiegħed jagħraf xi materjal li ġie esebit fl-atti bħala dokumenti PZ1 u
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PZ2. Mistoqsi għaliex kien qiegħed quddiem it-Tribunal, huwa qal li l-attriċi kienet qed tgħid li hu kien debitur
tagħha. Hu qal li dan ma kienx minnu għax qatt ma talabha flus. Qal iżda li ġieli rċieva xi flus mingħandha
u qal li ħaseb li kienu xi rigal, jew li kienet ser tixtrilu xi tablet. Imbagħad induna li ma kinux rigal. Qal li huwa
ra biss l-istatement bankarju u kien hemm “erba’ numri mmarkati”. Imbagħad żied jgħid li ma jiftakarx jekk
l-attriċi tatux flus u li hu ma talabhiex flus.
Meta x-xhud ġie muri d-dokumenti Y1 sa Y8 (fol. 23 sa fol. 30), qal li ħaseb li dawk il-messaġġi kienu dwar
xi rigali. Qal li kien jagħraf xi wħud mill-messaġġi iżda mhux kollox għax kien għadda ż-żmien. Mistoqsi għal
liema rigali kien qiegħed jirreferi, qal li xi drabi kien hemm xi boots, mobile phone u par ingwanti. Dawn
kienu rigali mogħtija lilu mill-attriċi. Ħaseb li l-ammont mitlub mill-attriċi permezz ta’ din il-kawża kien lammont totali li hija nefqet fuq rigali li tatu matul ir-relazzjoni tagħhom.
Il-konvenut ippreżenta affidavit li permezz tiegħu qal:
-

Li kien f’relazzjoni mal-attriċi għal madwar sena, jiġifieri għall-ħabta tas-sena 2017 sal-bidu tassena 2018;

-

Li matul ir-relazzjoni tagħhom, l-attriċi diversi drabi tatu rigali, fosthom mobile phone, baseball bat
u affarijiet oħrajn;

-

Li aktar minn sena wara, jiġifieri fl-2019, beda jirċievi diversi messaġġi permezz tal-Facebook
Messenger li permezz tagħhom l-attriċi talbitu l-flus;

-

Li huwa ħaseb li hija kienet qed tirreferi għal flus li nefqitlu fuq rigali, u hu aċċetta li jħallasha lammonti relattivi; u

-

Li l-attriċi ma silfitu ebda ammont u hu ma kellu ebda vettura rreġistrata f’ismu.

Il-konvenut ippreżenta dokument (fol. 49) li permezz tiegħu, l-Awtorità għat-Trasport f’Malta kkonfermat li lkonvenut qatt ma kellu vetturi rreġistrati f’ismu.
Ġie ppreżentat affidavit ta’ omm il-konvenut, Roseann Zerafa Le Gros, li permezz tiegħu kkonfermat li lpartijiet kienu f’relazzjoni għal madwar sena, jiġifieri għall-ħabta tas-sena 2017 sal-bidu tas-sena 2018.
Qalet ukoll li binha ma kellu ebda liċenzja tas-sewqan, ma xtara ebda vettura u lanqas kellu vetturi filpussess tiegħu. Hija spjegat li matul ir-relazzjoni tagħhom, l-attriċi tatu xi rigali.
Fl-udjenza tal-5 ta’ Ottubru 2021 sar il-kontro-eżami tal-konvenut. Huwa kkonferma li huwa ħaseb li lammont mitlub mill-attriċi kien il-valur totali tar-rigali li tatu matul ir-relazzjoni tagħhom u qal li żbalja meta
fiċ-chats esebiti, aċċetta li jagħtiha s-somma ta’ elf u tmien mitt Ewro. Huwa qal li matul ir-relazzjoni
tagħhom, huwa offra li jħallasha lura għal rigali li tatu, iżda skont hu, l-attriċi dejjem qaltlu “Issa nirranġaw”.
Mistoqsi kinitx ħaġa normali li meta wieħed jirċievi rigal, joffri li jħallas lill-persuna l-valur tar-rigal, huwa qal
li fir-rigward tal-baseball bat, kien xi ħaġa li talab huwa stess. Huwa mbagħad qal li fir-rigward ta’ rigali li hu
kien ta lill-attriċi matul ir-relazzjoni tagħhom, hija qatt ma talbitu r-rigali lura jew il-valur tagħhom. Qal li kieku
silfitu l-flus kien jiftakar.
In ri-eżami, il-konvenut qal speċifikament “Għax kemm-il birthday kelli magħha jien”, iżda aktar tard qal li
qatta’ biss birthday wieħed magħha għax damu biss madwar sena f’relazzjoni.
Fl-istess udjenza sar il-kontro-eżami tal-attriċi. Hija kkonfermat li r-relazzjoni tagħha mal-konvenut damet
“kważi sena”, jiġifieri bejn Ġunju 2017 u Marzu 2018. Hija qalet li qatt ma kienet rat il-karozza u li l-konvenut
wrieha biss ritratt tal-istess vettura, liema ritratt kien fil-Facebook account tiegħu. Qalet li kienet vettura talmarka u għamla BMW 320. B’referenza għall-istatements bankarji esebiti mill-attriċi, hija spjegat li l-partijiet
immarkati bl-oranġjo kienu flus kontanti li hija ġibdet matul iż-żmien li damet toħroġ miegħu, liema flus
kontanti ngħatawlu sabiex huwa jkun jista’ jirranġa l-vettura.

3

Talba numru 98/2020SFJ – 6/12/2021

L-attriċi qalet li hi qatt ma kienet tistaqsi lill-attur fejn waslu x-xogħolijiet fuq il-vettura nonostante li kienet
tagħtih il-flus għaliha. Iżda darba fost l-oħrajn tkellmu dwar il-karozza u hu qalilha li x-xogħolijiet waslu flaħħar.
Mistoqsija jekk fdatx lill-konvenut billi għamlet numru withdrawals ta’ flus kontanti, hija qalet li kienu
f’relazzjoni u ma kellhiex għalfejn ma tafdahx. F’dan l-istadju, hija ċaħdet li l-flus li talbet kienu b’kumpens
għal rigali li kienet tatu matul ir-relazzjoni tagħhom. Qalet li kienet tixtrilu rigali ta’ ċertu valur. Qalet iżda li lvalur totali tar-rigali li tatu matul ir-relazzjoni tagħhom ma kienx jaqbeż l-elf Ewro.
Mistoqsija għaliex ħallet aktar minn sena biex titolbu l-flus, hija qalet li dejjem ippruvat tieħu lill-konvenut bilkelma t-tajba u l-aktar importanti għaliha kien li tieħu l-flus, anki jekk f’pagamenti mensili jew trimestrali.
Fl-udjenza tas-26 ta’ Ottubru 2021 sar il-kontro-eżami ta’ Carmelo Buttigieg. Dan qal li għalkemm kien jaf li
bintu kienet f’relazzjoni mal-konvenut, ma kienx jaf li hi kienet debitriċi tiegħu. Sar jaf dan wara li spiċċat irrelazzjoni, u sar jaf biss mingħand omm l-attriċi u mhux mhux mingħand bintu stess. Hu qatt ma ra flus jiġu
mgħoddija lill-konvenut iżda ra riċevuti li jindikaw li ħarġu xi flus mill-kont bankarju ta’ bintu. Huwa kkonferma
li kien ra d-dokumenti li jinsabu esebiti a fol. 18 sa fol. 22 tal-proċess.

Konsiderazzjonijiet tat-Tribunal
It-Tribunal jibda billi josserva li qajla tista’ titwemmen il-pożizzjoni tal-attriċi inkwantu li din allegatament tat
ammont konsiderevoli ta’ flus lill-konvenut, fuq medda ta’ żmien, sabiex dan jirranġa jew isewwi vettura,
iżda qatt ma talbet li tara l-vettura relattiva. Fil-fehma tat-Tribunal, anki fil-kuntest ta’ relazzjoni romantika,
huwa normali li jekk persuna qed tagħti xi flus lill-parti l-oħra għal skop partikolari u definit, tfittex li taċċerta
ruħha li l-flus verament qed jintużaw sabiex jintlaħaq l-iskop. Ċertament li persuna ordinarja u raġonevoli
kienet forsi anki tgħin lill-konvenut sabiex jipprova jsib parts jew servizzi għall-vettura li forsi jiswew inqas
flus, sabiex hija forsi tiffranka xi flus. Fi kwalunkwe każ, it-Tribunal huwa tal-fehma li l-attriċi jew kienet
estremament irresponsabbli bi flusha jew kienet naïve.
L-attriċi setgħet, kieku riedet, għaddiet il-flus lill-konvenut permezz ta’ bank transfer u fit-trasferiment
bankarju, tniżżel notamenti fis-sens li jkun miktub li ċertu ammont mgħoddi f’ċerta ġurnata kien pereżempju
sabiex isir l-ispray fuq il-vettura. Relazzjoni romantika mhijiex skuża għal fiduċja għamja, speċjalment jekk
ir-relazzjoni kienet għadha fil-bidu tagħha.
It-Tribunal ra sewwa l-iscreenshots taċ-chats a fol. 23 sa 30 u osserva li għalkemm tidher ċara l-insistenza
tal-attriċi għall-flus u għalkemm il-konvenut jammetti li huwa debitur tagħha fl-ammont ta’ elf u tmien mitt
Ewro (€1,800), m’hemm ebda referenza għall-karozza u lanqas hemm id-dati preċiżi fuq iċ-chats. It-Tribunal
jgħid ċar u tond li mhuwiex kuntent bil-fatt li tressqu chats bħala provi, u dan fis-sens li kwalsiasi persuna
tista’ tieħu screenshots tal-partijiet tal-konverżazzjoni li jaqblu lilha. Min-naħa l-oħra, iżda, jista’ jingħad ukoll
li mbagħad jispetta lill-kontroparti li tippreżenta provi li juru l-kuntrarju.
Inkwantu għall-ammont mitlub, it-Tribunal jagħraf li l-attriċi waslet għal dan l-ammont billi ġew magħduda lammonti kollha indikati bl-oranġjo fid-dokumenti a fol. 18 sa 22.
It-Tribunal idur issa biex jeżamina l-provi mressqa mill-konvenut. Fix-xhieda tiegħu fit-8 ta’ Ġunju 2021, ilkonvenut kien ferm evażiv fir-risposti tiegħu tant li diversi drabi wieġeb li ma kienx jaf iwieġeb jew li ma
kienx jiftakar. Saħansitra meta mistoqsi f’liema perjodu kien f’relazzjoni mal-attriċi (ara fol. 38), qal li ma
jiftakarx u mbagħad qal li kienu f’relazzjoni għal tlett snin. Dan jikkuntrasta ferm ma’ dak li qal fl-affidavit
tiegħu (fol. 48), meta qal li kienu damu f’relazzjoni “madwar sena”. Meta ntalab jgħid kienx jaf għaliex ġie
msejjaħ sabiex jixhed, qal li kien jaf li l-attriċi kienet qed tippretendi somma mingħandu, iżda meta ġie
mistoqsi x’kien ser jirrispondi1, l-ewwel donnu ma kienx jaf x’ser jaqbad jgħid u mbagħad qal li fil-fehma
tiegħu, ma kellu jagħtiha xejn.

1

“U min-naħa tiegħek x’inhi r-risposta tiegħek?” – fol. 40.
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Il-konvenut kien ukoll donnu xi ftit indifferenti (ara x-xhieda a fol. 41 u 42) meta muri d-dokumenti a fol. 23
sa 30 tal-proċess, jiġifieri ċ-chats, fis-sens li qal li xi messaġġi jiftakarhom u oħrajn le. Kif jista’ jkun li persuna
tkun innotifikata b’kawża, tmur għand avukat, titla’ tixhed u qabel titla’ ma terġax iddur il-messaġġi kollha
sewwa u fid-dettall sabiex tifhem il-fatti tal-kawża sewwa?
Min-naħa l-oħra, ma jistax ma jiġix osservat li l-konvenut ma ċaħadx li ċ-chats verament seħħew u ma qalx
li l-kontenut tagħhom ma kienx veritier.
Jirriżulta li meta wieħed iqabbel l-affidavit tal-konvenut (fol. 48) mal-affidavit ta’ ommu (fol. 50), il-konvenut
jgħid fil-paragrafu numru ħamsa li hu qatt ma kellu vettura rreġistrata f’ismu u lanqas kellu bżonn jirranġa
xi tip ta’ karozza. Min-naħa l-oħra, omm il-konvenut daħlet f’aktar dettall u saħansitra qalet li binha ma kellux
liċenzja tas-sewqan u qatt ma xtara vettura u lanqas qatt kellu fil-pussess tiegħu xi tip ta’ vettura.
Bid-dovut rispett, it-Tribunal jistaqsi kif jista’ ikun li omm il-konvenut tkun taf saħansitra jekk binha għandux
liċenzja tas-sewqan jew jekk qattx kellu xi vettura fil-pussess tiegħu? Wara kollox, il-konvenut huwa adult u
ċertament m’għandux bżonn il-permess tal-ġenituri biex jikseb liċenzja tas-sewqan jew jixtri vettura. Inoltre,
għaliex omm il-konvenut qalet saħansitra li binha ma kellux liċenzja tas-sewqan meta l-konvenut stess
lanqas qal dan? Se mai, huwa l-konvenut li huwa fl-aħjar pożizzjoni li jgħid jekk kellux liċenzja tas-sewqan,
mhux ommu.
Jingħad ukoll li jekk il-konvenut, li skont in-numru tal-karta tal-identità tiegħu għandu madwar sitta u għoxrin
(26) sena, huwa adult u impjegat fil-Malta Freeport u fil-passat kien impjegat f’ħanut ġestit minn missier lattriċi f’Ħaż-Żabbar, diffiċli jitwemmen li dan imur għax-xogħol fil-Malta Freeport u fil-passat kien imur
jaħdem fil-ħanut f’Ħaż-Żabbar mingħajr liċenzja tas-sewqan. Ċertament li llum il-ġurnata hija rarità li żżgħażagħ ma jkollhomx liċenzja tas-sewqan.
Il-konvenut ippreżenta dokument (fol. 49) allegatament mill-Awtorità għat-Trasport f’Malta. Dan iddokument huwa fuq letterhead tal-Awtorità iżda mbagħad, għandu diversi nuqqasijiet, fil-fehma tat-Tribunal,
liema nuqqasijiet huma elenkati hawn taħt:
-

Id-data fuq id-dokument hija miktuba bħala numri biss u mhux bil-kliem (“20/09/2021” minflok “20th
September 2021”);

-

L-ittra m’għandhiex numru ta’ referenza tal-Awtorità u lanqas tgħid, pereżempju, li tali informazzjoni
qed tingħata fuq talba ta’ xi persuna;

-

Wara l-kliem “To whom it may concern” hemm virgola, meta fil-fatt, tali kliem kellhom ikunu aktar
fil-forma ta’ intestatura milli fil-forma ta’ appellazzjoni;

-

In-numru tal-karta tal-identità fuq id-dokument hija indikata b’mod xejn professjonali (“Mr. Paul
Zerafa Le Gros Id Card holder 270395M”);

-

Żball grammatikali fis-sens li ġew użati l-kliem “till date” sabiex wieħed jgħid li sal-lum, il-konvenut
allegatament m’għandux vetturi rreġistrati f’ismu; u

-

Għalkemm hemm timbru tal-Awtorità bid-data tal-20 ta’ Settembru 2021 u hemm firma, m’hemmx
isem li jindika min iffirma l-ittra u hemm biss il-kliem “Customer Care Officer”.

Dawn in-nuqqasijiet jagħmluha ferm diffiċli għat-Tribunal li jemmen li tali ittra verament inħarġet minn uffiċjal
debitament awtorizzat u kompetenti fi ħdan l-Awtorità għat-Trasport f’Malta.
It-Tribunal ma jsibx diffikultà jgħid li aktar milli jiddeċiedi liema verżjoni għandha tiġi emmnuta, dan huwa
aktar każ fejn it-Tribunal irid jaħdem bil-maqlub u jsib dik il-verżjoni li l-inqas li għandha nuqqasijiet u difetti,
billi wara kollox huma ż-żewġ verżjonijiet li għandhom id-difetti.
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Fuq bilanċ ta’ probabilitajiet, it-Tribunal isib li l-verżjoni tal-attriċi għandha inqas difetti u toqob mill-verżjoni
vantata mill-konvenut. Għalhekk it-Tribunal qiegħed jagħżel li jemmen lill-attriċi.

Deċide
Għaldaqstant, it-Tribunal jaqta’ u jiddeċiedi din l-azzjoni billi jilqa’ it-talbiet tal-attriċi u konsegwentement:
i.

Jiddikjara lill-konvenut debitur tal-attriċi fis-somma ta’ elf u tmien mitt Ewro (€1,800) u jordna
lill-konvenut iħallas tali somma lill-attriċi;

ii.

Jiċħad it-talba għall-ħlas tal-imgħax siccome din hija talba għall-ħlas lura ta’ ammont fiss u
mhux azzjoni għal irkupru ta’ dejn f’kuntest kummerċjali;

iii.

Jordna lill-konvenut iħallas lill-attriċi l-ispejjeż tal-ittra bonarja datata 3 ta’ April 2019 (fol. 3),
liema spejjeż jammontaw għal ħamsin Ewro (€50.00);

iv.

Jordna lill-konvenut iħallas l-ispejjeż konnessi mal-ittra uffiċjali (mibgħuta ai termini tal-Art.
166A tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta) numru 1273/2019; u

v.

Jordna lill-konvenut iħallas l-ispejjeż ta’ din il-kawża.

AVV. JULIANA SCERRI FERRANTE
B.A., L.P., Mag. Iur. (Int. Law), LL.D.
Ġudikatur
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