ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ СТАЛО ДОРОЖЧЕ

	З 1 листопада 2011 року набув чинності новий закон "Про судовий збір", яким скасовано сплату державного мита за  звернення до суду, та запроваджено судовий збір.
	За звернення до суду прийдеться платити більше оскільки, якщо раніше витрати прив'язували до неоподатковуваного мінімуму, який становив 17 гривень, то тепер стане мінімальна зарплата на початок року у місячному розмірі,  встановленої законом на початок календарного року (941 грн.), в якому відповідний позов подається до суду,  - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. 
 	Також законом істотно збільшено мінімальний і максимальний пороги судового збору.
 	Подорожчає і розмір збору при подачі позову в господарських справах - в 14 разів. Зміни торкнуться також і тих, хто звертається до суду з немайнових суперечок. Наприклад, розлучитися стане в 10 разів дорожче: за заяву про розлучення потрібно  заплатити 92 гривні (раніше 8,5 грн.).
	Декілька категорій все ж таки будуть звільнені від сплати судового збору. Серед них ті, хто подає позови про стягнення зарплати, поновлення на роботі, стягненням аліментів у суперечках, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, а також споживачі за позовами, пов'язаними з порушенням їхніх прав та інші (ст.5 Закону).
 	За звернення до суду про стягнення моральної шкоди раніше сплчувалося від 1 до 10% від суми позову, і багато хто відмовлявся платити істотні суми у вигляді збору. Тепер же новий закон встановлює, що, заплативши три мінімальні заробітні плати, можна буде висунути позов на будь-яку за розмірами суму.
 	Крім того, не платити збір дозволено особам, які страждають психічними розладами та їхнім представникам, споживачам - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав, інвалідам ВВВ, інвалідам І та ІІ груп, громадянам, які належать до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також державним органам та установам, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб.
 	Більш детально ознайомитися із законом можна на сайті Верховної ради (http://www.zakon.rada.gov.ua).
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