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Հայտարարարագիր Ըստ Կտակի Վավերացման Օրենագիրք Հոդվ 13101 

Ներքոստորագրյալը՛, ամեն մեկը իր համար և ոչ թէ մյուսի համար, հայտարարում է՛.-: 
 

1. որ ___________________________________________ [Հանգուցյալի Անունը], Ստորև սահմանված               

“Հանգուցյալ,” Մահացավ Քաղաքում _______________________________,Քաունթիում____________________,  

Նահամգում:  ____________________________________ Ամսաթվին՛___________________________, 20_______. 

 

2. Ամենաքիչը 40 օր անցել է, Հանգուցյալի մահից, ինչպես նշանակված է Հանգուցյալի մահվան վկայականում, 

որը կցած է այս հայտարարագրին:   

 

3. Նշանակեք հետևյալ տնակներից, որը որ կիրառում է 

Ոչ մի դատական ընթացք ներկայումս կամ անցյալում այս Հանգուցյալի սեփականության 

կառավարման վերաբերյալ տեղի չի ունենում կամ ունեցել Քալիֆորնիայում 

Հանգուցյալի անձնական ներկայացուցիչը գրավոր կերպով համաձայնվել է վճարման, 

փոխադրման, կամ  հանձնելը երդումով ցուցում տվող վկային կամ հայտարարգիր կատարողին այն  

գույքի՛, վերաբերյալ, որը նշված է երդմնագրում կամ հայտարագրում 

 

4. Հանգուցյալի անշարժ գույքի ու անձնական քույքերի շուկայի ոչ համախառ արժեքը Քալիֆորնիայում, 

բացառությամբ անշարժ գույքը, որ նշված է  ըստ  Քալիֆորնիայի Կտակի Վավերացման Օրենագրքի Հոդված 

13050-ում, Հարյուր Հիսուն Հազարից  ($150,000) ավելի չլինի:. 

 

5. Հանգուցյալի սեփականությունը, որ պետք է վճարվի, փոխադրվի կամ հանձնվի Քալիֆորնիա Նահանգի 

Վերահսկիչ Գրասենյակի կողմից համաձայն այս հայտարարագրին ցանկագրված է ներքևում: Եթե հավելյալ 

տեղի կարիքը լինի կցեք ցանկը:: 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ՆՇԵՔ ՀԵՏԵՒՅԱԼՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ և, եթե կիրառելի է, ԼՐԱՑՐԵՔ ԲԱՑ ԹՈՂՎԱԾ ՄԱՍԵՐԸ: 

 

 Հայտարարագրողը (ները) Հանգուցյալի (ինչպես բացատրված է Քալիֆորնիայի Կտակի 

Վավերացման Օրենագրքի Հոդված 13006-ի մեջ ) իրավահաջորդն (ներն) է/են վերհիշյալ հանգուցյալի 

գույքի շահերում 

Օրինակ՛: Հանգուցյալի կտակի օգտառուն կամ, երբ որ Հանգուցյալը ոչ մի կտակ չի թողել,  
կենդանի մնացած ամուսինը, զավակը, թոռը, եղբայրը, քույրը, զարմիկը, 

զարմուհին, մեծ հայրը-մեծ մայրը, մորաքույրը/հորաքույրը, քեռին/հորեղբայրը, 

մորաքրոջ որդին/դուստրը, հորաքրոջ որդին/դոստրը, հորեղբոր որդին/դուստրը, և 

այլը:   

 

 Հայտարարագրողը (ները) ըստ Քալիֆորնիայի Կտակի Վավերացման Օրենագրքի Հոդված 13051-ին  

արտօնված է (են) դեր կատարել Հանգուցյալի կենդանի մնացած անձի կողմից (ինչպես բացատրված է 

Քալիֆորնիայի Կտակի Վավերացման Օրենագրքի Հոդված 13051-ի մեջ) ի վերաբերյալ Հանգուցյալի 

շահին բացատրված գույքի նկատմամբ: 

Օրինակ՛: Հանգուցյալի գույքի խնամակալը կամ հոգաբարձուն, Հանգուցյալի խնամագիր 

ապրանք/փող-ի խնամառուն, Հանգուցյալի կտակի պահապանը կամ օգտառուի 

(օգտառուների) անձնական ներկայացուցիչը 

Հանգուցյալի կենդանի մնացած անհատի (ների) անունն (ները) է (են): ___________________________ 

 

7. Ոչ մի ուրիշ անձ չունի գերազանցող իրավունք ի վերաբերյալ Հանգուցյալի շահերին՛ բացատրված գույքի 

դիմաց. 
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8. Հայտարարողները պահամջում են, որ բացատրված գույքը վճարվի, հանձնվի, կամ փոխադրվի 

հայտարարողներին. 

 

9. Ես հայտարարում եմ  ըստ Քալիֆորնիայի սուտ վկայության պատժամիջոցների  օրենքներին, որ բոլոր  

պարունակված ցուցմունքները այս ձևաթղթում և որևէ մի այլ կցած փաստաթղթերում ճշգրիտ և ստույգ են, 

լրիվ գիտակցությամբ, որ բոլոր ցուցմունքները ենթակա են քննարկության և եթե որևէ սուտ կամ անազնիվ 

ցուցմունք կատարված լինի, կարելի է հիմնավոր պատճառներ լինի, որ ներկայացված պահանջը մերժվի. 

   

Ստորագրություն Անուն [Տպագրեք կամ մեքենագրեք] Date 

   

Ստորագրություն Անուն [Տպագրեք կամ մեքենագրեք] Date 

   

Ստորագրություն Անուն [Տպագրեք կամ մեքենագրեք] Date 

 


