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1 Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?
Onder tenuitvoerlegging wordt verstaan de executie van een rechterlijke beslissing.
2 Welke instantie of instanties zijn bevoegd voor tenuitvoerlegging?
Dat is afhankelijk van de aard van het ingediende verzoek. Het vestigen van een hypotheek gebeurt bijvoorbeeld door de directeur
van het openbare register na ontvangst van een authentiek afschrift van de beslissing, vergezeld van een verklaring van de griffier
waarin staat dat er geen beroep is ingesteld tegen deze beslissing en dat de beroepstermijn is verstreken of dat er geen beroep
kan worden ingesteld tegen de beslissing.
3 Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?
Overeenkomstig het gemeen recht, te weten het Wetboek inzake rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering
(hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving), zijn de volgende titels uitvoerbaar:
gerechtelijke brieven voor het innen van een zekere, liquide en invorderbare vordering en niet voor het verrichten van een
handeling, als het bedrag niet hoger is dan 25000 EUR, conform artikel 166A van het Wetboek inzake rechterlijke organisatie
en burgerlijke rechtsvordering;
beslissingen en beschikkingen van de gerechten van Malta;
overeenkomsten die zijn voorgelegd aan een notaris op Malta of een andere ambtenaar die gemachtigd is om deze te
ontvangen, als de overeenkomst betrekking heeft op een zekere, liquide en invorderbare vordering en niet op het verrichten
van een handeling;

een staat waarin de gerechtskosten zijn vastgesteld en die is afgegeven aan een advocaat, een wettelijk vertegenwoordiger,
een notaris, een gerechtelijk deskundige, een andere deskundige of een getuige, tenzij er wettig bezwaar is gemaakt tegen
een dergelijke staat;
arbitrale uitspraken die zijn erkend door het Centrum van arbitrage van Malta;
wissels en orderbriefjes;
mediationovereenkomsten die uitvoerbaar zijn verklaard door de partijen bij de mediation;
beslissingen van het Gerecht voor consumentenklachten.
Er bestaan daarnaast nog andere executoriale titels die zijn vastgesteld in bijzondere wetgeving, bijvoorbeeld het belastingrecht.
3.1 De procedure

De stukken waarmee executoriale titels naargelang het geval kunnen worden uitgevoerd, zijn hieronder vermeld:
bevelen tot beslag op roerende zaken;
bevelen tot beslag op onroerende zaken;
bevelen tot beslag op een actieve onderneming;
gerechtelijke verkopen door de veiling van roerende of onroerende zaken of rechten die horen bij onroerende zaken;
uitvoerbaar derdenbeslag;
bevelen tot uitzetting uit een onroerende zaak;
bevelen in factum;
bevelen tot beslag op vaartuigen;
bevelen tot beslag op vliegtuigen;
bevelen in procinctu.
Als een executoriale titel in werking treedt krachtens artikel 166A dient de verzoeker die een gerechtelijke brief die toelaatbaar is
als executoriale titel wil laten registreren, zich bij de griffier te melden met een gewaarmerkt conform afschrift van de gerechtelijke
brief, het bewijs van de betekening en in voorkomend geval een afschrift van het antwoord daarop.
Voor andere executoriale titels varieert de procedure naargelang van hun aard. De desbetreffende informatie is terug te vinden in
het Wetboek inzake rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering, artikel 252 en volgende.
3.2 De grondvoorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van hun aard. De desbetreffende informatie is terug te vinden in het
rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering, artikel 252 en volgende.

Wetboek inzake

4 Het doel en de aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen
4.1 Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn?

Roerende zaken kunnen het voorwerp zijn van tenuitvoerlegging, waaronder:
aandelen in een handelsonderneming;
vergunningen die zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit, zoals kan zijn vastgesteld in de regelgeving die is
uitgevaardigd door de minister van Justitie;
verzekeringspolissen;
kredietgaranties en intellectuele- of industriële-eigendomsrechten.
De onderstaande zaken zijn echter niet vatbaar voor beslag:
dagelijkse kleding, beddengoed, meubilair en huisraad die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor een fatsoenlijk
bestaan van de schuldenaar en zijn gezin;
persoonlijke documenten en boeken voor het beroep van de schuldenaar, zijn partner of kinderen;
registers en processen-verbaal van notarissen;

gereedschappen en instrumenten die de schuldenaar, zijn partner of kinderen nodig hebben voor het leren of uitoefenen van
een wetenschappelijke of artistieke activiteit;
dieren en werktuigen die nodig zijn voor de landbouw, evenals al het al dan niet geplukte fruit;
vliegtuigen die uitsluitend bestemd zijn voor een overheidsdienst, met inbegrip van de postbezorging, maar met uitzondering
van commerciële diensten;
vaartuigen die speciaal bevracht worden door de Maltese autoriteiten;
gewijde kleding en receptakels die worden gebruikt door een gewijde kerk of in bezit zijn van een geestelijke, een religieuze
orde of een lid van deze orde;
zaken van een lid van de Maltese politie of krijgsmacht, ongeacht of het gaat om wapens, munitie, materiaal, uitrusting of
kleding dat/die deze persoon gebruikt bij de uitoefening van zijn taken.
Roerende zaken, handelsondernemingen, gebouwen, vaartuigen en vliegtuigen zijn vatbaar voor beslag.
Bevelen tot derdenbeslag kunnen geen betrekking hebben op:
salarissen (met inbegrip van bonussen, uitkeringen, vergoedingen voor overuren en andere beloningen);
voordelen, pensioenen, uitkeringen en financiële ondersteuning zoals bedoeld in de wet inzake sociale zekerheid, en
uitkeringen van personen die een staatspensioen ontvangen;
subsidies en giften die zijn toegekend door de staat;
zaken die uitdrukkelijk zijn vermaakt bij wijze van levensonderhoud, ingeval de schuldenaar verstoken is van andere
bestaansmiddelen en als de vordering zelf geen betrekking heeft op onderhoud;
bedragen die verband houden met een onderhoudsverplichting, ongeacht of deze officio iudicis zijn toegekend of zijn
vastgesteld in een openbare akte, mits de vordering zelf geen verband houdt met een onderhoudsverplichting;
leningen die aan een schuldenaar zijn toegekend voor het bouwen en onderhouden van verblijfsruimten die gelijkgesteld zijn
aan het hoofdverblijf van de schuldenaar;
kredietfaciliteiten, met uitzondering van creditcards die worden gebruikt voor transacties voor de uitoefening van de
commerciële activiteiten van de schuldenaar;
bankgaranties en kredietbrieven.
4.2 Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen?

Deze gevolgen komen tot uiting in de tenuitvoerlegging van executoriale titels waarmee de schuldeiser zijn vordering kan innen.
4.3 Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

Dit verschilt per geval, maar doorgaans blijven tenuitvoerleggingsbevelen geldig zolang de titel op basis waarvan deze zijn
afgegeven uitvoerbaar is. Een bevel tot derdenbeslag kan niet worden verlengd en blijft van kracht totdat het bevel wordt
herroepen door een beslissing.
5 Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan?
De beslagene of iedere andere betrokkene kan een verzoek tot herroeping van het gehele bevel of een deel ervan indienen bij het
gerecht dat dit heeft afgegeven. Het verzoek wordt aan de wederpartij betekend, die binnen tien dagen een antwoord indient met
daarin alle uitzonderingen die zij aan de orde wil stellen. De rechter doet na het horen van de partijen uitspraak over het verzoek.
Vanaf de voorlezing van de beslissing in een openbare zitting beschikt de verzoeker over zes dagen om beroep in te stellen.
6 Zijn er beperkingen aan tenuitvoerlegging, in het bijzonder wat bescherming van de schuldenaar of termijnen betreft?
Beslissingen die zijn gewezen door hogere gerechten kunnen opnieuw uitvoerbaar worden na tien jaar vanaf de dag waarop de
beslissing en de beschikking hadden kunnen worden ten uitvoer gelegd. Beslissingen van lagere gerechten en de
alleensprekende politierechter kunnen na vijf jaar opnieuw uitvoerbaar worden. Een executoriale titel op grond van een
overeenkomst betreffende een zekere, liquide en invorderbare vordering krachtens artikel 166A van hoofdstuk 12 van de Maltese
wetgeving, wissels en orderbriefjes kunnen daarentegen na drie jaar opnieuw uitvoerbaar worden. Deze titels kunnen opnieuw
uitvoerbaar worden door de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechter. De verzoeker dient eveneens onder ede te

bevestigen wat de aard is van de vordering of van de claim die hij ten uitvoer wil leggen en moet bevestigen dat de vordering nog
altijd geheel of gedeeltelijk verschuldigd is. Bovendien geldt er in dergelijke omstandigheden een verjaringstermijn van dertig jaar,
hoewel deze termijn kan worden onderbroken door indiening van het bovenbedoelde verzoek.
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt
vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de
vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of
gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
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