Ordonnantie op de oculaire inspectien
ofte gerigtelijke besigtigingen in dese stadts judicature
In 1725 te Groningen gedrukt op vier papieren pagina’s in het formaat 19 x 15 cm.

Ordonnantie op de oculaire inspectien ofte gerigtelijke besigtigingen in dese stadts judicature.
Tot Groningen: By Gesina Elama, Ordinaris Stadts Boekdrukkersche. 1725.

Borgemeesteren ende Raadt in Groningen doen te weeten:
I.
Dat in cas van Appel van een Clufts Oordeel of anders een Geregtelijke Besigtinge
geaccordeert sijnde / sal die geschieden door de H. Heeren van het Neder Gerigte.
II.
Die eene van beide partyen versoeken en ter quæstieuse plaatse doen geleiden.
III.
Alwaar partyen de gemelte Heeren de quaestie of het verschil ordentlijk sullen anwijsen / en
daar by haar regt in het kort mogen deduceeren, met behoorlijke respect an het Gerigte.
IV.
Sonder dat den eene den anderen met onbehoorlijke hevigheid sal invallen / veel min
injurieuslijk of schimpelijk bejegenen.
V.
Zullen die geene / die hier tegens pecceerdt, van de praesente Heeren arbitrarie en na
gelegentheid van saaken gebreukt / en daar voor anstondts door de Dienaar geexecuteert
werden.
VI.
De Besigtinge gedaan sijnde / en partyen de plano buiten of ten overstaan der Heeren
Gecommitteerden in loco niet accorderen, sullen wederom an het Gerigte geweesen werden /
om aldaar haar regt te disputeren, en daar van deciesie te ontfangen.
VII.
Voor een Neder Gerigts Besigtinge sal tot desselfs profijt Betaalt werden drie Car. gl. binnen
de Stadt / en ses guld. buiten de Stadts Graften.
VIII.
Welke onkosten by partyen elk voor de helfte sullen worden voldaan.
Voorts werden alle Ingesetenen / Advocaten, Procureurs en andere die sulks angaat gelast /
sig na den inhoudt van desen te reguleren.
Aldus gerevideert geresumeert en gearresteert Groningae in Curia den 15. Febr. 1725.
H. van Sysen, vt.
Ter Ordonnantie der H. Heeren voorsz.
W. Wolthers, Secret.
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