
uyiagcii. [183. 1 3.] Tweede Kamer, BI* I 
Wijziging van de artt. 8 , 3 0 1 , 477, 505, 567 en 738 van liet Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

[1H. 1.] 

KONINKLIJKE BOODSCHAP, hujekomen indezit' 
tiutf van den 'Msten April 1877. 

MIINE IIEEREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont-
werp van wet tot wijziging van de artt . 8 , 301 , 477, 505 , 
567 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvor-
dering. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

Het Loo, den 27sten April 1877. 

W I L L E M. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

[183. 2.] 

ONTWERP VAN W E T tot wijriqiMj tau de artt. 
8 , 301 , 477, 505, 507 en 738 tan lid Wetboek 
van Burgerlijke Reytsvorderinij. 

W I J WILLEM II I , ENZ 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat met het 
oog op de wetten van den Oden April 1877 [Staatsbladen 
n°. 74—78), tot vaststelling van het regtsgebied en de 
zetels der arrondissements-regtbankon en kantnngerogten, 
eene wijziging noodig is van de artt. 8 , 301, 477 . 505, 
567 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Regts-
vordering; 

Zoo is het , dat Wi j , den Baad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-

- vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Art. 1. 

In art. 8 , tweede lid, art. 3 0 1 , vierde l id , art. 477 , 
tweede l id , en in art. 738 , tweede lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvordering, worden de woorden: »in 

eene andere provincie", vervangen door: » binnen het 
regtsgebied van een ander geregtshof'. 

In art. 30, derde l id, worden de woorden: » van de-
zelfde provincie'', vervangen door, » onder het regtsgebied 
van hetzelfde geregtshof'. 

Art. 567 , tweede lid , wordt gelezen: » Die termijn is 
van acht dagen , indien hij woont binnen een ander arron-
dissenient onder het regtsgebied van hetzelfde geregtshof, 
en van veertien dagen , indien hij binnen het regtsgebied 
van een ander geregtshof woont." 

Art. 2 . 
In het tweede; lid van art. 505 van het Wetboek van 

Burgerlijke Hegtsvordering worden de woorden : » van het 
arrondissement waarin", vervangen door: » binnen den 
kring van wiens kantoor". 

Art. 3 . 

Deze wet treedt in werking op den dag hater afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autori-
teiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Justiti*1, 

H 3. 3.] 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Xu krachtens de wetten van 9 April 1877 tot vaststel* 
ling van het regtsgebied en de zetels der arrondisseinents-
regtbanken en kantongeregten (Staatsbladn°. 74, 75 , 76, 
77 en 78), de ressorten der regt banken niet langer beperkt 
zijn binnen de provinciale grenzen, kunnen ook de termijnen 
voor de geregtelijke verrigtingen, vermeld in de artt. 8 , 
301 , 477, 505, 567 en 738 van het Wetboek van Bur-
gerlijke Regtsvordering, niet langer verschillen naar mate 
van de omstandigheid, of de woonplaats van den persoon 
die gedagvaard of aan wien beteekend moet worden. al 
dan niet in dezelfde provincie gevestigd is. Bij art. 1 dezer 
wetsvoordragt wordt in de bedoelde gevallen de provincie 
vervangen door liet gebied van het geregtshof, gelijk re,i la 
in art. 358 Burgerlijke Regtsvordering geschied is bij de 
wet van 26 April 1876 (Staatsblad n°. 86). 

Ten gevolge dezer overschrijding van de provinciale gren-
zen bij de regterlijke indeeling wordt mede opgeheven de 
thans bestaande volkomens gelijkheid tusschen de hypo-
thecaire ressorten en de arrondissementen. Bleef nu het 
tweede lid van art. 505 Burgerlijke Regtsvordering onge-
wijzigd, dan zoude het proces-verbaal van inbeslagneming 
somtijds moeten worden overgeschreven in de registers van 
een ander kantoor dan dat waar de hypothecaire insehrij-
ving is geschied. De vermelding van het regterlijk arron-
dissement behoort hier dus te worden vervangen door die 
van het ressort waarin de hypotheekbewaarder zijr.e he-
trekking uitoefent. 

De Minister ran Justitie, 
VAN LYNDEN VAN BANDENBUBG. 
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