dr. Lábady Tamás
munkásságának méltatása
Baján született, 1944. július 6-án. 1968-ban Summa cum laude fokozattal jogi diplomát
szerzett a pécsi egyetemen. Szakterülete a polgári jog. 1968. március 16-tól a Pécsi Járásbíróságon
fogalmazó; 1970-76 között polgári ügyszakos járásbíró Siklóson, majd városi bírósági bíró
Pécsett. A Pécsi Megyei bíróság bírája 6 évig. 1990-1999 között az Országgyűlés választása
alapján a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája, ezt a tisztséget 9 éven át viseli; 1993tól az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. 1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke újra bírónak
nevezte ki. 1999-2001 között a Baranya Megyei Bíróság tanácselnöke, 2001. július 1. napjától
kezdődően pedig a Polgári és Közigazgatási Kollégium vezetője lett. 2003. január 1-jétől
kezdődően az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a Pécsi Ítélőtábla elnökének nevezte ki, bírói
hivatását 2012. júniusáig, nyugdíjba vonulásáig ekként gyakorolta.
Bírói hivatása mellett 1974-ben kezdett oktatni a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán, a
Polgári Jogi Tanszéken, előbb óraadóként, majd másodállású adjunktusként, később egyetemi
docensként. 1989. szeptember 1-jei hatállyal a művelődési miniszter az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen részére „címzetes egyetemi docensi” címet adományozott. 1995 óta a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító tagja, előbb egyetemi
docensként, majd a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék címzetes egyetemi tanáraként oktat
polgári jogot.
Pályája kezdete óta folyamatos kutatómunkát végez. 1979-ben az Alexander von Humboldt
Alapítvány ösztöndíjával, a Kölni Egyetem Polgári Jogi és Biztosítási Jogi Intézetében végzett
kutatómunkát. 1988-ban szerzett kandidátusi akadémiai fokozatot. Több mint száz publikációja –
közöttük több könyv és könyvrészlet – jelent meg magyar és idegen nyelven. Ezek zöme a polgári
jog tárgykörében született, de publikált a polgári eljárásjog és az alkotmányjog tárgykörébe tartozó
írásműveket is. „A magyar magánjog (polgári jog) általános része” c. tankönyve számos kiadást élt
meg, majd 2013-ban „A magánjog általános tana” címmel jelent meg átdolgozott formában. Tagja
a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának, alapítója és
szerkesztőbizottsági elnöke a Bírósági Döntések Tára című, havonta megjelenő folyóiratnak, és az
Ítélőtáblai Határozatok című, negyedévenként megjelenő folyóirat szerkesztőbizottságának. Az új
Polgári törvénykönyv megalkotásában is aktív szerepet vállalt a Kodifikációs Szerkesztőbizottság
tagjaként.
Kitüntetései: 1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke részére „A Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetést adományozta, 2011-ben címzetes kúriai bíró
és a Deák Ferenc-díj kitüntetettje, ugyanezen évben tehetséggondozó munkáját az Országos
Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyéremmel ismerte el. 2012-ben elnyerte a
legmagasabb igazságügyi kitüntetést, a Juhász Andor-díj arany fokozatát, és PPKE JÁK
Emlékérmet vehetett át a Karért végzett oktatói és egyéb tekintetben megnyilvánuló támogató
munkásságáért. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a „Jog szolgálatában” kitüntetést
adományozta részére. 2014-ben magas szintű oktatói és kutatói munkáját Pázmány Plakettel
ismerték el. 2015-ben A Magyar Bioetikai Társaság „Gaizler Gyula-emlékérem" –ének egyedüli
díjazottja (a díj évente legfeljebb két díjazottnak adományozható). Az Elnökség úgy döntött, hogy
az első alkalommal egy személyt tüntet ki. „Dr. Lábady Tamás több évtizedes, kiemelkedő
tudományos, oktatói és alkotmánybírói, bírói tevékenysége igen jelentős mértékben hozzájárult az
emberi élet szolgálatához, védelméhez, a fogantatás időpontjától kezdve a természetes végéig
tisztelve azt, és ez által a bioetika fejlődéséhez”.
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