
Պատրաստ եղի'ր

եւ խուսաբի'ր.

Եւ միայն մէկ ձեւ՝
զայն պաշտպանելու:

70-եւ աւելի ձեւեր որոնցմով 
կրնաս բնակարանդ կորսնցնել

50 տարի առաջ տեղի ունեցած 
խարդախութիւն, ճնշման տակ 
ստորագրուած փոխանցման գիր, գաղտնի մանցած 
կրկնամուսնութիւն, Գաւառի պաշտօնիային 
կողմէ սեփականատիրման գրասենեակի մէջ 
կատարուած սխալ, սխալ արձանագրուած տուրքի 
վճարում.- ասոնք միայն մի քանի նմոյշներ են 
բնակարանի անվաւեր սեփականատիրութեան 
Կալուածամուրհակերու, որոնք կրնան պատճար 
դառնալ բնակարանդ կորսնցնելու: Նոյնիսկ եթէ 
բնակարանդ չկորսնցնես, անկարելի պիտի ըլլայ 
զայն ծախել:  >>  Անշուշտ պիտի չուզես որ երկար 
ժամանակ առաջ գործադրուած սխալ մը  քեզմէ 
խլէ իրաւունքդ բնակարանիդ սեփականութեան, 
կամ զայն ուզածիդ պէս գործածելու կամ ալ 
անկէ ձերբազատուելու:  >>  Եւ անշուշտ պիտի 
չփափաքիս որ բարձր գումար վճարես դատարանի 
առջեւ սեփական բնակարանիդ իրաւունքը 
պաշտպանելու համար :  >>  Բնակարանի 
սեփականատիրութեան Կալուածամուրհակի 
ապահովագրութիւնը քու լաւագոյն պաշտպանութիւնդ 
է նման սխալներու դէմ, որոնք կրնան ծածուկ կամ 
պահուած ըլլալ հակառակ հանրային փաստաթղթերու 
մէջ կատարուած քննութեան: Գոյութիւն ունի 
նաեւ սեփականատիրութեան մուրհակապարտքի 
ապահովագրութիւն, որ կը պաշտպանէ տանդ 
պարտքը վրան առած հաստատութիւնը:   
>>  Նախնական մէկ վճարումի դիմաց First 
American կը համաձայնի ձեզ վերադարձնել 
այն նիւթական վնասները որոնց կ'ենթարկուիս 
սեփականատիրութեան Կալուածամուրհակի 
սխալներուն պատճառաւ, նոյնիսկ եթէ այդ 
սխալմունքները գոյացած են նախքան First 
American-էն գնած ապահովագրութեանդ 
թուականը: First American ձեզ կը վճարէ 
ապահովագրութեան մէջ ճշդուած լման գումարը:  
>>  Բացի եթէ այդ մէկը յատկապէս դուրս 
ձգուած է ապահովագրութենէն, American title  
ապահովագրութեան ընկերութիւնը նաեւ կը վճարէ 
այս գծով ունեցած դատական պաշտպանութեան 
ծախսերդ:
Ինչպէս այլ ապահովագրութեան համաձայնագրութեանց պարագային, ապահովագրող 
կէտերը ցոյց կու տան իրաւունքի ապահովագրութեան Կալուածամուրհակի կողմէ 
տրամադրելի իրաւունքները, եւ կան բացառութիւններ, բացառումներ եւ պարագաներ՝ 
տրամադրելի իրաւունքներուն, որոնք կը սահմանեն կամ կը կրճատեն տրամադրուած 
իրաւունքները այդ ապահովագրութեամբ: Նաեւ, որոշ իրաւունքներ կրնան տրամադրելի 
չըլլալ  յատուկ շրջանի կամ մէկ գործարքի որ իրաւական, կարգաւորիչ կամ 
ներքին ստորագրողներու քննարկումին առարկայ է: Հաճեցէք կապ հաստատել First 
American-ի ներկայացուցչին հետ յաւելեալ տեղեկութիւններու համար: Վերոյիշեալ 
ծառայութիւնները տիպիկ հիմնական ծառայութիւններ են: Ձեզի տրամադրուած 
ծառայութիւնները կրնան տարբերիլ՝ ձեր գործարքի յատկութիւններուն կամ խնդրոյ 
առարկայ ապահովագրուած կալուածի վայրին համաձայն:

>>
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ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ՁԵԶ ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ ՀՆԱՐԱՒՈՐ ՍԽԱԼՆԵՐՈՒ ԴԷՄ, ՕՐԻՆԱԿ.-
Կեղծ Կալուածամուրհակներ, Կալուածագրաւներ, պարտքի գոհացումներ, 1. 
կամ ազատումներ: 

Կալուածամուրհակ անձի մը կողմէ, որ հոգեկան հիւանդ է կամ մտայնօրէն 2. 
անհմուտ:  

Կալուածամուրհակ մը տերահասի կողմէ (կրնայ իրաւասու չըլլալ) 3. 

Կալուածամուրհակ՝ ընկերութեան մը կողմէ, որ իրաւասու չէ ընկերութեան 4. 
կանոնագրի համաձայն կամ տրուած կրնայ ըլլալ ընկերութեան աղաւաղուած 
բանաձեւերուն տակ: 

Կալուածամուրհակ՝ ընկերակցութեան մը կողմէ, որ իրաւասու չէ 5. 
ընկերութեան համաձայնագրով: 

Կալուածամուրհակ՝ ի մտի առնուած խնամակալի մը կողմէ, որ իրաւասու չէ 6. 
խնամակալութեան համաձայնագրով: 

Կալուածամուրհակ՝ «ընկերութեան մը կամ ընկերութենէն» նախքան որպէս 7. 
ընկերութիւն արձանագրուիլը, կամ ընկերութեան արտօնութիւնը կորսնցնելէ 
ետք: 

Կալուածամուրհակ՝ օրինաւոր ձեւով գոյութիւն չունեցող էակէ մը, (օրինակ՝ 8. 
եկեղեցի, կարեկցութեան հիմնարկ, ակումբ) 

Կալուածամուրհակ՝ օտար քաղաք գտնուող անձէ մը, որ կրնայ ճանչցուիլ 9. 
որպէս անհմուտ, անվաւեր, կամ սխալ, օտար օրէնքներու հիմամբ 

Պահանջներ, որոնք արդիւնք են ծածկանունի կամ կեղծ անունի 10. 
գործածութեան, նախկին սեփականատիրոջ մը կողմէ 

Կալուածամուրհակ որ տրուած է կեղծիքով, ազդեցութեան ներքոյ, կամ 11. 
բանտի մէջ 

Կալուածամուրհակ, որ տրուած է ոչ դատական նախորոշումով, ուր 12. 
պահանջուած ընթացակարգը չէ հետապնդուած 

Կալուածամուրհակ, որ կ'ազդէ հողին դատական ընթացքներով 13. 
(սնանկացում, ստացողութիւն, կտակի վաւերացում, պահպանողականութիւն, 
ամուսնալուծում) որոնք դատարանին կողմէ թոյլատրուած  չեն 

Կալուածամուրհակ, որ կը յաջորդէ դատական ընթացքներուն, որոնք 14. 
ենթակայ են վերատեսութեան կամ յաւելեալ դատարանի կարգերու 

Կալուածամուրհակ, որ կը յաջորդէ դատական ընթացքներուն, ուր բոլոր 15. 
կարեւոր կողմերը միացած չէին 

Դատական ընթացքներէն ներս անհատներու կամ կալուածներու 16. 
իրաւասութեան պակաս 

Կալուածամուրհակ մը, որ սխալմամբ ստորագրուած է (ընծայողը անտեղեակ 17. 
էր թէ ի՞նչ կը ստորագրէր) 

Կալուածամուրհակ, որ կատարուած է կեղծուած իրաւասութեամբ 18. 

Կալուածամուրհակ, որ կատարուած է ժամկէտը լրացած իրաւասութեամբ 19. 
(մահ, անկարողութիւն, կամ անհատի խելագարութիւն) 

Կալուածամուրհակ, որ ի զօրու կը թուի ըլլալ, սակայն յանձնուած է 20. 
ընծայողի կամ ստացողի  մահէն ետք, կամ առանց ընծայողի հաւանութեան  

Կալուածամուրհակ, որ կ'ազդէ կալուածին պարագան, որպէս ընծայողին 21. 
մէկ այլ կալուածը, որ իրականութեան մէջ համայնքային կամ միացեալ 
կալուած է 

Վերջի կտակի յայտնաբերումը առաջին կտակի պաշտօնական վաւերացումէն 54. 
ետք 

Սխալ կամ անբաւարար օրինական բացատրութիւններ 55. 

Հողի կալուածամուրհակ առանց հանրային ճամբաներու կամ փողոցներու 56. 
միջոց ունենալու 

Հողի կալուածամուրհակ միջոց ունենալու իրաւասութիւն՝ չյիշուած բայց 57. 
գրանցուած պայմաններու կամ սահմանափակումներու պայմանաւ  

Միջոց ունենալու իրաւունքը չեղեալ համարուած է դրացի հողին կալուածի 58. 
կորուստով  

Գրանցուած թուղթերու դրոշմի թերութիւն (օրինակ՝ նօտարի երաշխիքի կամ 59. 
օրինական նկարագրութեան պակաս) 

Նօտարի լիազօրութեան պակասին հետեւանքով թերի երաշխիք  (երաշխիքը 60. 
առնուած իրաւասութեան ժամանակի լրանալէն նախքան կամ յետոյ) 

Զեղծուած նօտարի ստորագրութիւն կամ վկայի երաշխիք 61. 

Շիտակ ձեւով չգրանցուած կալուածամուրհակի գրանցում (սխալ քաղաք, 62. 
պակասաւոր թուղթեր կամ այլ տեղեկութիւններ, կամ առանց հարկաւոր 
վճառումին) 

Ընծայողէ մը որ կ'ըսէ թէ սեփականութիւն ստացած է նախկին տիրոջ 63. 
պարտատիրոջ զեղծարարութեամբ  

Եւ յաւլեալ ապահովագրութիւն կրնայ պահանջուիլ 
պաշտպանելու այս տեսակի յաւելեալ դերութիւններու դէմ 

Գնողի մը կալուածամուրհակ, որ նախապէս ծախած կամ վարձած է նոյն 64. 
հողը երրորդ կողմի առանց գրանցուած համաձայնութեան, ուր երրորդ կողմը 
հողի սեփականութիւնը ունի 

Կարգադրողական իրաւունքներու պահանջքներ, որոնք գրանցուած չեն եւ 65. 
որոնք ուսումնասիրութեան մէջ նշուած չեն 

Դիւրութեան ֆիզիքական տեղի (ստորերկեայ խողովակի կամ կոյուղիի 66. 
ճամբայ) որ չի համապատասխաներ դիւրութեան արձանագրութեան 

Հողի կալուածամուրհակ ուրիշին հողէն շորթուած բարեփոխումներով 67. 

Սխալ ուսումնասիրութիւն (սխալ նշել տեղը, շրջանի դիւրութիւնը, կամ 68. 
հողային բարեփոխումները) 

“Mechanics’ lien” –ի պահանջքներ  (Բարեփոխումները կատարողներուն 69. 
եւ գնուած ապրանքներու վճառումները ապահովել) որոնք կրնան կցուիլ 
առանց նախազգուշութեան 

Դաշնակցային ժառանգքի տուրք կամ նահանգային ժառանգութեան տուրքի  70. 
պարտամուրհակ (որոնք կրնան կցուիլ առանց նախազգուշութեան)  

Ենթաբաժանումի քարտէսներու օրէնքներու (subdivision mapping law) 71. 
նախապէս գոյութիւն ունեցող խախտում 

Գօտիներու որոշումներու (zoning ordinances) նախապէս գոյութիւն 72. 
ունեցող խախտում 

Հողին ազդող պայմաններու, պայմանագրերու եւ սահմանափակումներու 73. 
նախապէս գոյութիւն ունեցող խախտում

Անհատի մը չնշուած ամուսնալուծումը, որ կը հաղորդէ որպէս միակ 22. 
ժառանգորդը անոր մահացած նախկին կողակիցին 

Կալուածամուրհակ, որ կ'ազդէ մահացած անհատի մը կալուածին, առանց 23. 
միացնելու բոլոր ժառանգորդները 

Կալուածամուրհակ, որ կը յաջորդէ կորսուած անհատի մը ունեցուածքի 24. 
ղեկավարութեան, որը աւելի ուշ կը գտնուի 

Միացեալ կալուածի մը ժառանգորդի կամ վերապրողի փոխանցում, որ 25. 
սպաննած է մահացողը 

Փոխանցումներ եւ ընթացքներ որոնք կ'ազդեն ծառայութիւն ստացող 26. 
անհատին իրաւունքները  որ պահպանուած է Soldiers and Sailors Civil 
Relief Act-ի հիմամբ 

Փոխանցումը չեղեալ, ինչպէս օրինակ հանրային օրէնքի խախտում 27. 
[մոլեխաղի (gambling) պարտքի վճառում, ոճիռ գործելու համաձայնագրի 
վճառում, կամ կատարուած փոխանցում սանձուած առեւտուրի] 

Կալուածամուրհակ հողին ներառեալ “wetlands” որոնք հանրային 28. 
վստահութեան առարկայ են,  (այցելելով կառավարութեան 
սեփականատիրութիւնը ապահովելու համար հանրային շահերը՝ 
նաւարկութեան, առեւտուրի, ձկնորսութեան եւ զբօսանքի) 

Կալուածամուրհակ մը կառավարական էութենէ, որ հակամէտ է անիրաւասու 29. 
կամ անօրէն ըլլալու 

Անզօր անջատում նախապէս գոհացուած Կալուածագրաւի՝ 30. 
պարտամուրհակին ժամանակը հասած ըլլալուն պատճառով իսկական 
գնողէն (առանց գոհացումի փաստաթուղթի) 

Անզօր անջատում նախապէս գոհացուած կալուածագրաւի՝ պարտատիրոջ 31. 
սնանկացումին պատճառով նախքան անջատումի գրանցումը (avoiding 
powers in bankruptcy) 

Անզօր անջատում նախապէս գոհացուած կալուածագրաւի կամ կալանքի 32. 
(lien), որը զեղծարարութեամբ ստացուած է նախկին սեփականատէրէն 

Վիճելի անջատում նախկին կալուածամուրհակի կամ կալանքի, ինչպէս որ 33. 
տրուած է սխալ կերպով կամ անհասկացողութեան պատճառով 

Անզօր ենթարկուելու համաձայնութիւն պատճառելով որ փոքր 34. 
հետաքրքրութիւն մը վերականգնի որպէս մեծ հետաքրքրութիւն 

Գրանցուած կալուածամուրհակ բայց ճշգրիտ չցանկագրուած, որպէսզի 35. 
դիւրութեամբ չգտնուի արխիւներուն մէջ 

Չյիշուած կամ չգրանցուած դաշնակցային կամ նահանգային տուրքի 36. 
կալանքներ 

Չյիշուած կամ չգրանցուած դատավճիռներ կամ կողակիցի/զաւկի 37. 
աջակցութեան կալանք 

Չյիշուած բայց գրանցուած նախկին կալուածագրաւ 38. 

Չյիշուած բայց գրանցուած հողին ազդող արկախ դատի տեղեկացում 39. 

Չյիշուած բայց գրանցուած միջավայրի կալանք 40. 

Չյիշուած բայց գրանցուած կալուած գնելու ընտրութիւն կամ մերժումի 41. 
առաջին իրաւունք 

Չյիշուած բայց գրանցուած պայմանագրեր կամ սահմանափակումներ, 42. 
նախկին վիճակի վերադառնալու իրաւունքով կամ առանց իրաւունքի  

Չյիշուած բայց գրանցուած դիւրութիւններ (սպասարկութիւններու, 43. 
կոյուղիի, օդային իրաւունքի, տեսարանի) որ կ'օգտէ դրացի հողին 

Չյիշուած բայց գրանցուած սահմաններ, մասնակի պատեր, կամ ետ ձգուած 44. 
համաձայնութիւններ 

Տուրքի արձանագրութեանց մէջ սխալմունքներ, (տուրքի մուրհակը ուղարկել 45. 
սխալ կողմի, որու արդինքը կ'ըլլայ տուրքի վաճառք, կամ վճառումը գրանցել 
սխալ կողմին) 

Տուրքի կալանքի կամ հարկի սխալ անջատում, որոնք հետագային կ'աւելնան 46. 
տուրքի գումարին վրայ 

Սխալ զեկուցումներ տրամադրուած տուրքի պաշտօնեաներուն կողմէ (ոչ 47. 
օրինաւոր տեղական կառավարութիւն) 

Յատուկ հարկեր որոնք կը դառնան կալանքներ անմիջապէս որ օրէնք 48. 
անցնի, բայց նախքան զեկուցումի գրանցուիլը կամ բարենորոգումներու 
հանդիսութիւնը որոնցմով հարկերը կատարուած են 

Վաճառողի կալանիքի հակադիր պահանջք 49. 

Անաչար կալանքի հակադիր պահանջք 50. 

Կասկածելի պայմանագրեր կամ սահմանափակումներ հին վաւերագրերու 51. 

Կտակներու, կալուածամուրհակներու կամ այլ կարեւորէ թուղթերու սխալ 52. 
բացատրութիւն 

Առանց կտակի վախճանած անհատին կտակի յայտնաբերումը կտակի 53. 
պաշտօնական վաւերացումէն ետք 


