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Լքված Գույքերի Սեփականատերերի ՝ Իրավունքների Օրինագիծ 2007  

Առաքելություն. 

Լքված Գույքի Ծրագրի միակ նպատակն է (ա) վերամիացնել կորցրած ու լքված գույքերը իրենց 

օրինական տերերին, և (բ) պահպանել այս իրավունքը որպեսզի այլ մարդիկ շահի համար 

չոգտագործեն:  

Նահանգին Զեկուցված Գույքի Տեսակներ 

Գույքը, որը կարող է հղվել նահանգին ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում սրանցով.- ապահով 

ավանդային հաշիվներ, ապահով ավանդների տուփեր, չգանձված աշխատավարձի թեկեր, 

գանձապահական չեկերի, վաճարականական չեկեր, արժեթղթեր, շահաբաժիններ, ապահովագրական 

ծրագրերի հասույթ, երաշխիքային ավանդներ, ինչպես նաև այլ տեսակի ոչ նյութական գույքեր: 

Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության բաժիններից 1510 և 1521 հոդվածների 

համաձայն պահանջվում է գույքի մասին զեկուցել նահանգին՝ որոշակի ժամկետով սեփականատիրոջ 

կողմից անգործության պարագայում:  Բանկային մի հաշիվ, օրինակի համար, բանկի կողմից օրենքով 

սահմանված կարգով զեկուցվելու է՝ երբ սեփականատերը, ավելի քան երեք տարի հետո 

հետեվյալներից ոչ մեկը չի արել.- 

(1) Ավելացել կամ նվազել ավանդի գումարը, տոկոսային թեկ գանձել, կամ ներկայացրել 

պարտամատյան կամ նման ապացույց՝ ավանդի ստուգման համար: 

(2) Սեփականատերը Էլեկտրոնային, այլ եղանակով կամ գրավոր կապ է հաստատել բանկային 

կազմակերպության հետ՝ ավանդի վերաբերյալ: 

(3) Սեփականատերը հուշագիր կամ այլ ռեկորդային գրություն է ներկայազրել բանկին՝ ցույց 

տալով թե հոն հաշիվ է ունեցել:  

Ծանուցում 

Մինչ հաշվետու գույքի նկատմամբ նահանգին իմաց տալը, բանկային կամ ֆինանսական 

հաստատություններին կամ բիզնեսին անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով փոստով 

ծանուցելու սեփականատիրոջը, որ գույքը պետք է նահանգ հղվի: Ծանուցումը պետք է 

սեփականատիրոջ հղվի ոչ վեց ամիսից պակաս կամ 12 ամիսից ավելի, նահանգին տեղեկագրելէ 

առաջ: Ծանուցումը պետք է պարունակի մի ֆորմ՝ որու միջոցով սեփականատերը կարող է 

հայտարարել իր միտումը ավանդը պահպանելու կամ հաստատելու սեփականատիրոջ այժմու 

հասցեն: Եթե այս ֆորմը լրացվել ու ստորագրվել է սեփականատիրոջ կողմից և վերադարձվել 

խնդրահարույց հաստատութեան, ապա կազմակերպությունը, գույքը չի կարող նահանգին հղել: 

Բացի այդ, նահանգի վերահսկիչն ալ իր կարգին նամակ է հղելու սեփականատիրոջ, ասելով որ նրա 

գույքը կարող է փոխանցվել նահանգին: Նամակում արկա պիտի լինի սեփականատիրոջ 

կազմակերպության անունը,   և կոնտակտային տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են կանխելու գույքի 

նահանգ փոխանցումը: 
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Երբ գույքը ստացվի Կալիֆորնիա նահանգի կողմից, դա այլևս ղեկավարվում է նահանգի վերահսկիչի 

կամ նրա գրասենյակի պաշտոնյաներից: Վերահսկիչը ամեն բան պիտի կատարի գույքի պահպանման 

ու սեփականատերերի հետևյալ իրավունքների պաշտպանության համար՝ ըստ նոյն օրենքի բաժին 

1500-ին:  

Իրավունքները և իրավունքի պաշտպանությունը 

1) Յուրաքանչյուր հայցվորի հետ պետք է վերաբերվել հարգանքով ու պահելով նրա 

արժանապատվությունը. 

 

2) Սեփականատերը կարող է իր հայցը ուղղակիորեն ներկայացնել լքված գույքի նկատմամբ 

նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ: Հայցի ֆորմերը կարելի է գտնել վերահսկիչի կայքից.- 

http://sco.ca.gov/upd_form_claim_armenian.html  

կամ ուղղակիօրեն  
Unclaimed Property Division 

P.O. Box 942850  

Sacramento, CA 94250-5873 

Կամ հեռախոսով.- 1-800-992-4647 

3) Նահանգի փոխանցված գույք կամ վաճառված, վաճառման զուտ շահույթը կարող է հայցել 

գույքի սեփականատերը կամ նրա ժառանգորդները: Հայցեգիրը գրելու առումով, հարկ է նշել 

որ Գույքի սեփականատեր օրենքով այն է որ գույքի օրինական իրավունքն  ուներ նախքան 

զայն նահանգին, ժառանգորդներին, օրինական ներկայացուցիչներին հղելը: 
 

4) Հայցի ստացման թվականից  30 աշխատանքային օրվա ընթացքում լքված գույքի բաժանմունքը 

կտրամադրի գրավոր կամ էլեկտրոնային հաստատում հայցվորին, որ նրա պահանջը ստացվել 

է: Սակայն, հայցն հաստատման չի ուղարկվում, եթե ընդունված է վճարումը կատարել 30 

աշխատանքային օրերի ընթացքում: Այդ դեպքում, հայցվորը կստանա գույքի հաստատման 

նամակի փոխարեն վճարման կտրոն: 
 

5) Լքված գույքի բաժանմունքը յուրաքանչյուր պահանջի համար ամենաշատը մինչեւ 180 օր 

պարտի կամ խնդիրը հաստատել կամ խնդրել հավելյալ օգնական թղթեր, եւ կամ տրամադրել 

գրավոր նամակ իմացնելով հայցումի մերջումը :  
 

6) Եթե հայցն վերադարձվել է լրացուցիչ փաստաթղթերի կամ տեղեկատվությունների համար, 

բաժանմունքը երկրորդ անգամ ըլլալով պիտի չկապնվի հայցվորին՝ նախքան նրա հետ 

պակաս թաստաթղթերի մասին հասկացություն գոյացնելը:   
 

7) Եթե գույքը է վաճառվել է նահանգի վերահսկիչի գրասենյակի կողմից՝ սեփականատերը 

իրավունքն ունի ստանալու գույքի վաճառքից գոյացած բոլոր գումարը:  
 

8) Ցանկացած սեփականություն, որ հղվում է նահանգի վերահսկիչին ու թեկուզ հստակ 

առևտրական արժեք չի ներկայացնում պարտի պահվիլ գրասենյակի կողմից ոչ պակաս քան 18 

ամիս, որպեսզի սեփականատերը կարենա զայն խնդրել ու ստանալ:  

 

http://sco.ca.gov/upd_form_claim_armenian.html
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Բողոքի Իրավունք 

Սեփականատերը, որի պահանջը մերժվել կամ վերադարձվել է իրավունքն ունի բողոք ներկայացնել 

Վերահսկիչի գրասենյակի օրինական բաժանմունքին՝ մերժման կամ վերադարձման թվականից մինչև 

30 օր ետք: Նախքան բողոք ներկայացնելը, հայցվորը պարտի պահանջուած բոլոր փաստաթղթերն ու 

անհրաժեշտ աջակցությունը տալ գրասենյակին՝ իր հայցին նկատմամբ:  

Բողոքի խնդրանքի ստացումով, վերահսկիչի գրասենյակի գրասենյակի օրինական բաժանմունքը կը 

վերաքննի հայցը ու կարող է հավելյալ փաստաթղթեր խնդրել, նախքան բողոքի լսումը: Վերանայման 

աւարտին այս բաժանմունքն հայցվորին իմաց է տալու թէ բողոքի լսում տեղի պիտի ունենա, կամ թե 

բողոքը մերժված է:   

Պաշտոնական բողոքի դիմում պետք է հասցեավորված լինի հետևյալ կերպ.- 
Legal Office 

State Controller’s Office 

300 Capitol Mall, Suite 1850  Sacramento California 95814 

Դատական գործողությունների մասին Որոշումներ 

Յուրաքանչյուր հայցվոր որը տուժել է նահանգի վերահսկիչի գրասենյակի կողմից կամ ալ  180 օրվա 

ընթացքում հայցի նկատմամբ որևե լուր չի ստացել՝ կարող է այս գծով դատարան ներկայանալ (superior 

court) հաստատելու իր պահանջը վերադաս դատարանի ցանկացած գավառի կամ քաղաքի մեջ՝ ուր 

նահանգի  գլխավոր դատախազն ունի գրասենյակ: Տվյալ գործողությունը պետք է ներկայացվի 

տուժման որոշումի թվականից 90 օրվա ընթացքում, կամ 270 օրվա ընթացքում՝ եթե գրասենյակից ոչ 

մի լուր չի ստացվել հայցի նկատմամբ:   

Սեփականատիրոջ Պաշտպան Իրավաբանական Գրասենյակ 

Սեփականատերերի իրավունքների պաշտպանությունն ամբողջական դարձնելու, ինչպես նաև 

վերահսկիչի գրասենյակի ու հանրության հարաբերություններն բարելաւելու համար, նահանգն 

առաջացրել է Լքված Գույքի Սեփականատերերի պաշտպան Իրավաբանական բաժին, ուր հայցվորներ 

կարող են դիմել՝ եթե չեն կարողացել վերահսկիչի գրասենյակի հետ իրենց հարցը լուծել: Այս բաժնի 

պատասխանատվություններն են.-  

a) Հայցվորներից խնդրանք ստանալ ու վերանայել կարգավիճակը իրենց պահանջներին: 
 

b) Աջակցել հայցվորին բոլոր վարչական միջոցները մատչելի դարձնելու նրան:  
 

c) Վերանայման արդյունքները հայցվորին տեղեկագրել, ինչպես նաև տրամադրել  հայցի 

լուծման միջոցներ կամ հետագա իրավական միջոցները՝ եթե պահանջը չի լուծվում: 

d) Համադրել հարցերի մեջ կրկնվող դեպքերն և խորհուրդ տալ որդեգրվելիք քաղաքականության 

նկատմամբ, որը կարող է նպաստել հաճախորդների ավելի լավ սպասարկման: 
 

e) Հետազոտություն կատարել իրենց հայցը ավարտած հայցվորների հետ, հավաքել 

տեղեկություններ նրանց մասին, ու օգնել սպասարկման կարելի է հետագա բարձրացման: 
 

f) Աշխատել նահանգի վերահսկիչին ու նրա անձնակազմին հետ՝ հարցերը դյուրացնող նոր 

օրենքների մշակման ու վավերացման համար:  


