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Advokat og Managing Partner i DLA Piper, Martin Lavesen, er
valgt til ny formand for Advokatrådet. Retfærdighed og
ordentlighed har været ledestjernen i hele karrieren.

På et Advokatmøde i dag blev Martin Lavesen valgt til ny formand for Advokatrådet for en fireårig periode. Han
efterfølger advokat Peter Fogh, der har siddet på posten i seks år.

Retfærdighed og ordentlighed har været ledestjernen, siden Martin Lavesen valgte jurastudiet. Han har gennem hele
sine karriere involveret sig i kollegialt arbejde og siden 2015 været medlem af Advokatrådet, hvor han som formand for
Regel- og Tilsynsudvalget har en særlig interesse for god advokatskik. Dertil har han i flere end 20 år undervist landets
advokatfuldmægtige i advokatetik og skrevet lærebøger herom – med ønsket om at lære næste generation om
ordentlighed. Martin er desuden medlem af formandskabet i Pressenævnet og repræsentantskabet på Københavns
Universitet, ligesom han er censor på jurauddannelsen.

”Som advokatvirksomhed og del af retssamfundet har vi et særligt ansvar. I DLA Piper har vi en lang tradition for at bidrage
til at præge såvel udviklingen i advokatbranchen som lovgivningen i Danmark, og vi har således altid involveret os i
bestyrelsesposter i både danske og internationale foreninger. Det er et engagement, vi har påtaget os med glæde og
naturlighed, og jeg er stolt af at bringe stafetten videre og, som den femte mand fra kontoret de seneste godt 100 år, at
indtage posten som formand for Advokatrådet”, udtaler Martin Lavesen.

Den store udvikling, der præger både samfundet som helhed og erhvervslivet i disse år, medfører nye forventninger til
advokatbranchen. Konkurrencerådets rapport om grundlaget for at drive advokatvirksomhed er et eksempel på, at
advokatens rolle i samfundet, og den rådgivning advokatvirksomheder leverer, tages op til diskussion. For Martin
Lavesen er der ingen tvivl om, at advokaters uafhængighed og retssikkerheden altid skal være de bærende søjler.
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”Retssikkerheden står i centrum for vores arbejde i Advokatrådet. Vi skal til stadighed have søgeren på de vigtigste
retssikkerhedsmæssige problemer i vores samfund. Vi skal vise, hvor det står skidt til og byde ind til en diskussion af, hvordan
vi bedst lovgiver og indretter vores samfund. Den rolle er meget vigtig, og jeg glæder mig meget til, sammen med de øvrige
medlemmer i Advokatrådet, at løfte denne og andre grundlæggende diskussioner – herunder hvordan vi sammen sikrer, at
god advokatetik er i højsædet og ikke kan gradbøjes.” 

Læs mere i Advokatrådets pressemeddelelse og på finans.dk.
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https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/nyheder/2021/advokatradet-far-ny-formand/
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