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[

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn khiếu nại của bà Trần
Thị Kim Nguyệt, SĐT: 0934003078 (đơn do Bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: bà Nguyệt là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp ly hôn,
nuôi con, chia tài sản và nghĩa vụ chung khi ly hôn, tranh chấp hợp đồng tặng
cho tài sản và yêu cầu công nhận tài sản” với bị đơn là ông Nguyễn Văn Ráp,
địa chỉ số 4/3, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình
Dương. Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An xét xử bằng Bản án số
73/2021/HNGĐ-ST ngày 22/6/2021 và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử
bằng Bản án phúc thẩm số 27/2021/HNGĐ-PT ngày 22/12/2021. Bà Nguyệt cho
rằng Bản án phúc thẩm số 27/2021/HNGĐ-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Dương xét xử không khách quan, không đúng quy định của pháp
luật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án nêu trên.
Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh có ý kiến như sau:
Vụ việc của bà Nguyệt đã được 02 cấp Tòa án xét xử bằng 02 bản án dân sự sơ
thẩm và phúc thẩm. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 313 của Luật Tố tụng dân sự
năm 2015 bản án phúc thẩm trên đã có hiệu lực pháp luật. Để xem xét lại bản án đã có
hiệu lực pháp luật, Luật tố tụng dân sự năm 2015 có quy định về thủ tục Giám đốc
thẩm và Tái thẩm:
- Thủ tục xem xét lại bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật là thủ tục
giám đốc thẩm và tái thẩm (Điều 325 và Điều 351).
- Người có thẩm quyền kháng nghị bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ
tục giám đốc thẩm và tái thẩm là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (khoản 2, Điều 331 và khoàn 2 Điều 354).
Vì vậy, nếu bà có các căn cứ, để đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc
thẩm hoặc tái thẩm (theo quy định tại Điều 326 và Điều 352 của Luật Tố tụng dân
sự năm 2015) đề nghị bà gửi đơn đến Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao để được xem xét giải quyết theo quy định
của pháp luật.
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Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của bà Trần
Thị Kim Nguyệt./.
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