Stad 73-89.
Processt(ukken) stad Enschede.
1669.
van Loghum c(ontr)a Mouviel.
Folio1.
In saecken incidentele voor ons, burgemeesteren der stadt Enschede,
geventuleert en alnogh ongedecideert,
ha[n]gende tusschen Johan van Loghum,
arrestandt, en g'ecipieerde ter
eenre, en Hieronimum Mouviel,
g'arrestierde en excipient ter
andere sijde, waerbij d'g'arrestierde
excipiendt, naerdien dat sijn goederen
door den stadtsdienaer alhier
op het versoeck van den arrestant
in het huijs van de weduwe Grevincks waeren g'arresteerdt, ten
fine hij, arrestandt, moghte hebben
vergoedinge van alsodane schade en
interesse, als hij door misleverantie van diversche parcelen garens
van den g arriesten binnen Minden
gekoft en betaelt, en de justificatie
van dien was overgelecht, dede objicieren* d exceptie incompetentis
fori* ter causa, dat niet den burgemeijsteren, neen, maer den richter
alhier d' arresten over uijtheemse
personen en derselver drijvende
goederen soude competieren, wes-[halven]
Folio 2.
halven hij dede contenderen tot admissie van deselve exceptie en consequentelijck tot reparatie van alle
interesse, laesie* en effront en voorts
tot cost- en schadelose absolutie, des
overheijts actie voor beholden.
Waertegens g'excipieerde
arrestandt dede sustineren, dat deselve goederen alhier in een borgerhuijs afgelegt en vertrouwt en niet
op karren of wagens langer sijnde,
niet konde gesegt worden in een
andere jurisdictie te sijn en vervolglijcken bij hem niet temere* ofte
malitoeselijcken geprosedeert te
sijn tegens des g'arresteerdens
persoon, contendierde daeromme dat

* = tegenwerpen
* = L. forum = rechtbank

* = krenking, letsel, benadeling

* = vermetel

de in vim dilatoriam geproponeerde
exceptie soude worden afgeslagen
en den excipiendt gecondemneert
ten principale te antwoorden, onder
protest van costen.
Hierover gesien acta protocollaria,
justificatie van arrest, met de daer-[bij ge]
Folio 3.
bij gevoegde bewijsdommen, neffens
des excipiendts overgelechte documenten, alles conform den daervan opgerichten en gerichtelijcken
beteijkenden inventaris, ende gelettet waerop in judicando van desen
eenichsints te letten stonde, insonderheijt, quo jurisdictio sit publica
de causis cognoscendi* et judicandi potestas, et ideo non privatorum consensu, sed
ab eo qui publicam auctoritatem habet dari,
L. 3 C. de jurisdict. omn. judic. hetwelcke alhier te lande niemandt
anders kan ofte mag g'attribueert
worden, als de Staten deser provintien, dewelck repraesenteren den
prins van den Lande, uijt welckers
bijgebrachte sententien en resolutien
op diversche lantsdagen in den jare
1620, 1625 en(de) 1644 genomen, vermits dat klaerlijcken is angewesen,
dat de arresten op uijtheimsche personen en(de) derselver goederen niet
den magistraten, neen, maer den
schulten en richteren is competerende, gelijck dan oock notoirlijcken hudendaegs niet alleene
in de kleine steden, maer selver [in de]

* = vernemen; onderzoeken

Folio 4.
in de hooftsteden in viridi observantie
is en noijt anders wordt gepractiseert, gelijck soo wel uijt de bijgebrachte attestatie van de magistraet der stadt Deventer, als
derselver stadtboeck, part. 2, tit. 3,
art. 12 en 14, ita ut haec jirisdictio sit data
in certas personas et certas causas extra
mandatum transire non debeat. L. 17 ff
de jurisdict. omn. judic. cum itaque*
* = dus, derhalve
quilibet* judex de qualibet** causa
* = ieder
** = overal; op ieder mogelijke wijze
et inter quoslibet judicare non possit,
ideo*q(ue) actoris e[t] antequam** litem insti- * = daarom ** = voordat
tuat inquirere, ubinam* reum debeat
* = waar toch
convenire, ne si vocet ad judicem incom-

petentem reus forum declinet, et
ipse sumptus* interea** factos perdat,
* = kosten
** = ondertussen; toch
aut jus suum amittat, si dolo* malo** id * = list; schuld ** = slecht; nietig; kwaad
faciat. L. 5 l. de jurisdiction omn. judic.
siquidem* coram judice incompetente est
* = aangezien
litigara* coram privato, qui jus dicendi
* = procederen
non habet. L 1 ff. de offici praes. L. 1 et 2
de offic. procons. L ult. ff de off. praetect. urb. in voegen dat de g'excipieerde sich selfs heeft te imputieren*, quod sibi non melius** prospex- * = aanrekenen, wijten
** = beter
erit* en de exceptie incompelentiae
* = zorgen voor; voorzien
secundum doctrinam Langer part. 2,
tit. 1, n. 7 ante*litem contestatam** [geproponeirt] * = voor ** = aanhangig maken, vaststellen
Folio 5.
geproponiert sijnde, niet heeft
konnen afgeslagen worden.
Om welcke ende andere reden meer
wij, burgemeesteren voors(chreven), met
toegetrocken advijs van hier onderges(chreven)
g'admitteerde rechtsgepromoveerde(n),
doende recht, in anschouwen van
Godt en de heijlige justitie,
en admitterende de geproponierde exceptien incompelentis
judicis, ontslaen het g'arresteerde
goedt van den angelegten arreste,
en condemneren den arrestandt in
de costen deser procedure tot gerichtelijcke taxatie en moderatie,
den arrestant nochtans sijn actie
bij nieu en betere instantie voor beholden.
Aldus geadviseert bij ons, onderges(chreven) binnen
Deventer, den 20 martij 1669.
Henr. Menger dr.
J. Bortkeloo d[m].
Pronunc(iatu)m den 22-en martij 1669, in pleno senatu.
D' excipient, geassisteert met Wageler, bedanckt sententie,
v(er)soecken(de) copie en(de) voldoeninge van d' selve.
Folio 6.
Advijs.
A(nn)o 1669.
Nº 10.

personen:
Bortkeloo, J., dr.,
Grevinck/s, +, x weduwe,
Loghum, Johan van,
Menger, Henr., dr.,
Mouviel, Hieronimum,
Wageler,

5,
1,
o,1,
5,
o,1,
5,

plaatsen:
Deventer,
Enschede,
Minden,

4,5,
o,1,
1,

