НЕОПОЗИВОСТ ДАТЕ ИЗЈАВЕ О ПОВЛАЧЕЊУ ТУЖБЕ
Једном дата изјава о повлачењу тужбе је неопозива, при чему одлука суда
којом се утврђује повлачење има деклараторан карактер, па како повлачењем
тужбе престају правне последице подношења тужбе, ствар се поново враћа у оно
стање у коме се налазила пре подношења тужбе, а тужилац више не може тражити
заштиту свог права у том поступку и поступак се окончава.
Образложење: Првостепеним решењем утврђено је повлачење тужбе – предлога
за извршење, услед изјаве дате од стране тужиоца о повлачењу. Другостепени суд
налази да је одлука првостепеног суда исправна и да су неосновани жалбени наводи
тужиоца којима се истиче да је првостепени суд незаконито и неправилно утврдио
повлачење предлога за извршење у парничном поступку, као и да изјава о повлачењу
стиче правно дејство тек када се констатује судском одлуком, а да до тог момента
представља само радњу или изјаву која се може опозвати. Наиме, изјава о повлачењу
тужбе је неопозива, при чему одлука суда којом се утврђује повлачење има
деклараторни карактер. Повлачењем тужбе престају правне последице подношења
тужбе, ствар се поново враћа у оно стање у коме се налазила пре подношења тужбе, а
тужилац више не може тражити заштиту свог права у том поступку и поступак се
окончава. Према одредби члана 202 ЗПП-а предвиђено је да тужилац може да повуче
тужбу без пристанка туженог пре него што се тужени упусти у расправљање о главној
ствари. Тужба може да се повуче и касније, све до правноснажног окончања поступка,
ако тужени на то пристане. Како је одредбама ЗПП-а прописано да се повучена тужба
сматра као да није поднета, то значи да је изјава неопозива, a тужилац има могућност да
поднесе нову тужбу. Супротно жалбеним наводима, на опозив изјаве о повлачењу
тужбе се не може сходно применити одредбе члана 349 ЗПП-а које се односе на изјаву
о одрицању од тужбеног захтева. Последица одрицања од тужбеног захтева је да ће суд
без даљег расправљања донети пресуду којом се тужбени захтев одбија и о истом
захтеву се више не може водити парница. Због тога је законом дата могућност тужиоцу
да и без пристанка туженог одрицање од тужбеног захтева опозове до доношења
пресуде. Повлачењем тужбе се окончава поступак који се поново може покренути и
како је законом као последица повлачења тужбе прописано да се сматра као да није ни
поднета. Иако је повлачење предлога уследило у фази када је извршни предмет пренет
у парнични поступак, предлог за извршење као инцијални акт се у том случају има
сматрати тужбом.
(Решење Вишег суда у Сомбору број Гж. 209/17 од 27. фебруара 2017. године)

