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postea contra personam non tempore, sed ex jure tempore acquisito
nata rationabiliter exerceatur. Si enim quod ex testamento mihi quot-
annis praestandum debetur alius XXX annis acceperit, quo jure per
sonam solventis obligavit? an habebit actionem ex testamento, in quo

nihil sibi relictum est, an aliam ? A simili propter eandem causam. Si

id ad quod pro speciali ministerio, quo parrochiano meo spiritualia
administro, si (seil.?) ad temporalia mihi praestanda, persona ejus
obligata est, alius XXX annis accipit, quomodo ejus personam sibi
obligat, cui nihil spirituale ministrat? Sed fortasse dices: jus deci-
marum praediis, non personis adhaeret. Ad quod ego: ei adbaeret, cui
ministro; sed numquid spiritualia praediis ministro, non personis?
Absit. Praediorum vectigalia regum terrae sunt, personarum vero pro
ministerio tributa regis coeli sunt. Quod autem pro personis decimae
pendantur, auu’. manifeste declarat super epistolam ad hebre.,
ubi quaeritur, quare Christus decimatus non fuerit et Levi decimatus
fuerit, cum uterque in liberis Habrae fuerit. Resp. Quia cum peccato
original!, ex quo onus decimationis provenit, Levi conceptus est,
Christus vero nequaquam. Patet ergo, quod jus, sive mavis dicere.
actio, ut quidam dicunt, condictio ex lege, vel in factum, vel officio
judicis praestandarum decimarum personis cum peccato originali

 uascentibus addictum est, non praediis, quae nihil peccaverunt.
Item si parrochiarius tuus apud Indos militiam vel negotium vel pisca-
tionem vel artificium exerceat, vel praedium colat, ratione locorum,
an ratione personae exiges decimas? Item si nullam actionem perso
nalem mihi competentem alius quod mihi debetur longo tempore per-
cipiendo praescribat i. e. praescribendo acquirat, ergo nunc (num ?)
jus vel actionem decimarum per se, i. e. nisi praescribatur ecclesia
cui adhaerent, quasi videlicet, i. e. actione? Parrocbiani mei, ut pro
batem est, persona, non praedium obligatum est. Unde quod mihi
manifeste debetur longo tempore accipiendo, ipsa impossibilitate, quae
non permittit personales actiones tempore acquiri, prohibente, nullus
actionem vel jus decimarum praescribcre, i. e. praescribendo acqui-
rere potest. Si enim quod mihi nudo pacto nullo jure eivili subnixo
debetur pluribus annis accipiendo ad praestandum in futurum nullam
mihi comparem actionem, multo minus, si nec pacto, nec alio modo

debebatur, ut C. de pact. Si certis *) Nec obloquitur, quod legata

*) L. 28. c. 2, 3.


