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K NOZ § 1938:
§ 1938

(1)
Plní-li třetí osoba za dlužníka jen část dluhu, může požadovat jen vyrovnání toho, co za dlužníka plnila. Původní věřitel má právo
požadovat vyrovnání zůstatku své pohledávky přednostně před novým věřitelem, ledaže se novému věřiteli zaručil, že mu bude
nahrazeno, co za dlužníka vydal.
(2)
Plní-li za dlužníka více osob, má každá právo na poměrné vyrovnání podle podílu, v němž za dlužníka plnila.
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Art. 1658.
Le créancier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il
n’a reçu qu’une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s’est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise,
le subrogé lui est préféré.
Art. 1659.
Ceux qui sont subrogés dans les droits d’un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire,
sauf convention contraire.
Art. 1658.
A creditor who has been only partly paid may exercise his rights with respect to the balance of his claim in preference to the
person subrogated from whom he has received only part of his claim.
However, if the creditor has obligated himself to the person subrogated to guarantee payment of the amount for which the
subrogation is acquired, the person subrogated has preference.
Art. 1659.
Except where there is agreement to the contrary, persons who are subrogated to the rights of the same creditor are paid in
proportion to their share in the subrogated payment.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
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