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Tóm Tắt Phán Quyết Được Chứng Nhận
cho Việc Mất Xe Cơ Giới

Sử dụng mẫu đơn này để thông báo cho chúng tôi về tình trạng phán quyết của tòa án từ việc đụng xe hoặc ăn cắp xe cơ 
giới. Các trường được đánh dấu Bắt buộc phải được hoàn thành. Sau khi tòa án hoàn thành công việc của họ, hãy gửi 
fax đến 360-570-4966 hoặc gửi thư đến: Driver Records, Dept of Licensing, PO Box 9030, Olympia, WA 98507.

Những mẫu đơn chưa hoàn tất sẽ không được xử lý.

Nguyên đơn (cá nhân khởi kiện) – Điền vào mục này và ký tên. Đem đến tòa án để hoàn tất.
Bắt buộc: Họ của nguyên đơn Bắt buộc: Tên Bắt buộc: Tên lót

Bắt buộc: Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện Số giấy phép lái xe của nguyên đơn

Luật sư / Công ty bảo hiểm – Điền thông tin của luật sư hoặc công ty bảo hiểm, nếu nguyên đơn có.
Cá nhân hay công tay được đại diện

Tên luật sư / Công ty bảo hiểm (Mã vùng) Số điện thoại

Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện

chống lại Bị đơn 1
Bắt buộc: Tên đầy đủ của cá nhân được yêu cầu hồi đáp việc khởi kiện (Họ, Tên gọi, Tên lót) Số giấy phép lái xe Bắt buộc: Ngày sinh

Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện

chống lại Bị đơn 2
Bắt buộc: Tên đầy đủ của cá nhân được yêu cầu hồi đáp việc khởi kiện (Họ, Tên gọi, Tên lót) Số giấy phép lái xe Bắt buộc: Ngày sinh

Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện

Sự việc
Bắt buộc: Loại sự việc

 Đụng xe  Ăn cắp xe cơ giới
Bắt buộc: Ngày xảy ra sự việc Bắt buộc: Ngày trình lên tòa

Tôi xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng nội dung trên là trung thực và chính xác.

Ngày và nơi ký tên Chữ ký của nguyên đơn

Court information
Court cause number (required) Date judgment  entered Extension date (attach extension docs) Judgment amount (required)

$
Check one (required)

 Judgment unsatisfied. The information above is evidence that a judgment has been entered in this court, no appeal 
has been awarded, and 30 days have elapsed since the judgment was rendered. The judgment is from a cause of 
action arising out of the ownership, maintenance or use of a vehicle subject to registration under the laws of this state.

 Judgment by default. This judgment is from a cause of action arising out of the ownership, maintenance or use of a 
vehicle subject to registration under the laws of this state, and 30 days have elapsed since judgment was rendered. 
How served:   Personal service, date served   Certified mail  Other 

 Payment by installment order. An order authorizing payment by installments has been entered in this court.
 Default on installment order. There is evidence on file in this court that the debtor is in default of this order.
 Judgment fully satisfied. There is evidence on file in this court that the judgment rendered has been fully satisfied.
 Judgment discharged through bankruptcy. There is evidence on file in this court that this case has been 
discharged by bankruptcy.

 Vacate judgment.
Date of certification (required) Court and city (required) Court stamp area

Court clerk name Judge name

Chapter 46.29 RCW
RCW 46.29.270(1); RCW 46.29.310(1)(2)(3); RCW 46.29.400 
DR-500-003vt (R/12/17)VWA
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