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Illacya1 o uznanie dziecka za prawe zapisane w księdze ochrzczonych parafii 

Wyszonki Kościlne z lat 1850-1859 

 

Wyciąg głowny 

My Aleksander DrugiCesarz Wszech RossyiKról Polski 

etc:--- etc:--- etc:… 

wiadomo czynimy iż  

Trybunał Cywilny 1ej Instancyi Guberni Augustowskiej Wydziału 1ego 

w Imieniu Naszem wydał wyrok następujący: 

 Działo się w mieście Łomży w domu przy placu Rynek Nowego Miasta 

zwanym pod Numerami dwieście trzydzieści siedem, dwieście trzydzieści ośm, i 

dwieście trzydzieści dziewięć położonym na jawnem posiedzeniu Trybunału 

Cywilnego Gubernii Augustowskiej Wydziału pierwszego dnia dwudziestego 

trzeciego Marca/czwartego Kwietnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego 

roku. 

Obecni: 

Nowiński Prezes 

Janczewski Sędzia 

                                                           
1 Illacja – tak nazywano w prawie polskiem ustne objaśnienie lub wniosek dane sądowi przez stronę lub jej 

patrona przy wprowadzeniu sprawy lub po odczytanym dekrecie stronom, gdyby spostrzegły, że opuszczone co 

zostało. W samem czytaniu wyroku nie wolno było czynić illacji, ale po odczytaniu miał każdy trzy dni na to 

czasu. Na mocy uczynionej illacji wolno było sądowi wyrok zmienić. Illacja, zrobiona tylko dla obejścia prawa, 

pociągała karę do czterech tygodni wieży lub tysiąca grzywien. Illacja, w: Encyklopedia staropolska, 

https://literat.ug.edu.pl/glogers/index.htm [dostęp: 25.06.2019]. 

https://literat.ug.edu.pl/glogers/index.htm


Radzymiński Assesor 

Tołtyżewski Prokur: Król: 

/:podpisano:/ Nowiński 

/:podpisano:/ Pepłowski Pisarz Tryb: 

 

Illacya 

 W imieniu F. i A. z B. małżonków D. we wsi Krassowie Wielkiem 

Okręgu Tykocińskim zamieszkałych, podpisany Patron upraszał: a żeby wyroki 

Trybunał wyrzec raczył. Że dziecko urodzone na wsi Warelach Filipowiczach w 

dniu dwudziestym piątym Września/siódemgo Października tysiąc ośmset 

pięćdziesiątego czwartego roku z panny A. B., któremu na chrzcie świętym dane 

było imie J. zostało uprawnione przez nastąpione małżeństwa Jego rodziców 

F.D. i A.B.. Aby więc dziecko to uznane zostało za prawe dziecko tychże 

małżonków D., skutkiem czego, aby sprostowanie aktu urodzenia J.D. Wysoki 

Trybunał właściwemu urzędnikowi Stanu Cywilnego nakazał. 

Z zasad. 

F.D. kawaler z panną A.B. spłodził dziecko płci męzkiey urodzone w dniu 

dwudziestym piątym Września/siódemym Października tysiąc ośmset 

piędziesiątego czwartego roku, ochrzczone w dniu następnym pod imieniem J. 

Rodzice tego dziecka dzisiejsi małżonkowie D., a następnie zawarli z sobą 

związki małżeńskie w dniu dwunastym/dwudziestym czwartym Listopada tysiąc 

ośmset pięćdziesiątego siódmego roku, o czem akt zaślubienia tychże 

przekonywa. Przy spisaniu jednak tego aktu dla braku potrzebenej wiadomości i 

informacyi dziecka tego nie przyznali i nie uprawnili. Ponieważ jednak dziecko 

to w ciągłem posiadaniu dziecka prawego jest pozostawione i stanu tego używa 

bez przerwy, na mocy przeto artykułu dwieście dziewięćdziesiąt jeden kodexu 

postępowania, wyroku Wysokiego Trybunału przedstanowczo na dniu 



dwudziestym czwartym Lutego/ósmym Marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego 

piątego roku zapadłego jak niemniej wyprowadzonego w dniu 

siedemnastym/dwudziestym dziewiątym Marca tysiąc ośmset sześdziesiątego 

piątego roku śledztwa ze świadków R.O. i A.M. illacyą przychodzący D. 

upraszają o przychylenie się do konkluzyi. 

/:podpisano/ J. Tomaszewski 

Trybunał Cywilny 

1ej Instancyi 

Gubernii Augustowskiej 

Wydziału 1o 

 Po przywołaniu sprawy na jawne posiedzenie i wysłuchaniu powyższych 

żądań, oraz wniosków Prokuratora Królewskiego tej osnowy: 

 Na zasadzie zeznań świadków w śledztwie badanych wnoszę o zażądzenie 

konkluzyi ze strony illacyą czyniących F. i A. małżonków D. wniesionej W 

rozpoznaniu takowych  

Zważywszy Że na skutek wyroku przed stanowczego Trybynału 

tutejszego z dnia dwudziestego siódmego Lutego/ósmego Marca tysiąc ośmset 

sześćdziesiątego piątego roku wyprowadzone przez delegowanego Sędziego 

Trybunału tutejszego z dnia siedmnastego/dwudziestego dziewiątego Marca 

tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku, śledztwo ze świadków R.O. i A.M. 

pod przysięgą badanych przyniosło zupełne przekonanie iż J.D. urodzony został 

na dniu dwudziestym piątym Września/siódmym Października tysiąc osmset 

pięćdziesiątego czwartego roku z panny A.B. po wyjściu tejże za mąż za F.D. 

zostawał ciągle przy tychże małżonkach w stanie prawego dziecka i iako takie 

dotąd jest uważane i traktowane. Przeto w myśl artykułu dwieście 



dziewięćdziesiąt jeden kodexu cywilnego francuskiego do żądania przez 

illacyanujących małżonków wniesionego przychylić się należy.  

 Zważywszy przecież że sprostowanie metryki urodzenia jako 

[nieczytelne] stanowi odpowiedniej nie jest możebne i że akt obecny zastępuje 

miejsce aktu pierwotnego urodzenia. 

 

 Z tych powodów  

Trybynał Cywilny 

I Instancyi  

Guberni Augustowskiej  

Wydziału Io 

Dziecko na wsi Warelach Filipowiczach w dniu dwudziestym piątym 

Września/siódmym Października tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego toku z 

panny A.B. zrodzone, któremu nadane zostało na chrzcie świętym imię J. za 

uprawnione dziecko illacyą czyniących to jest: F. i A. z B. małżonków D. 

uznaje. Wypis w przedmiocie o [nieczytelne] kopiejek trzydzieści do Numeru 

dwieście dziewiętnaście złożony zatwierdza. Mocą wyroku w pierwszej 

Instancyi na illacyę zapadłego. 

/: podpisano Nowiński i Pepłowski 

 Zalecamy i rozkazujemy wszystkim ważnym i komornikom Sądowym, od 

którychby się tego domagano, aby wyrok niniejszy wyegzekwowali. 

 Naszemu Prokuratorowi przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego 

oraz Prokuratorom przy Trybunałach Cywilnych aby tego dopilnowali. 



Kommendantom i urzędnikom siły zbrojnej aby dodali pomocy wojskowej, gdy 

o takową zajdzie do nich prawna rekwizycya. 

/:podpisano Nowiński i Pepłowski 

 Za zgodność niniejszego wyciągu głównego, ze swym oryginałem na 

stemplu ceny kop: 15. Pisanym poświadcza i takowy dla przychodzących z 

illacyą małżonków D. wydaje.  

W Łomży d: 30. Marca/11. Kwietnia 1865r. Pisarz Trybunału  

 

Transkrypcja: Anna Zarzecka 


