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Oppnevning av koordinerende bistandsadvokater Scandinavian Star 

Riksadvokaten besluttet 27.06.14 at deler av Scandinavian Star etterforskningen skal 
gjenopptas. I folge de opplysninger Oslo tingrett har var det 383 passasjerer om bord og et 
mannskap pa 99. Det omkom 159 personer i brannen. 

Det folger av overgangsreglene som ble gitt ved lovendringene som tradte i kraft 01.07.08 at 
rett til bistandsadvokat, nar etterforskningen na er gjenopptatt, skal vurderes etter dagens 
regelverk. 

Oslo tingrett firmer det hensiktsmessig a oppnevne to koordinerende bistandsadvokater i 
saken, jf straffeprosessloven § 107 h. Retten oppnevner derfor advokat Siv Hallgren og 
advokat Espen Komnws som koordinerende bistandsadvokat i Scandinavian Star-saken. Ved 
valg av koordinerende bistandsadvokater har retten lagt vekt pa onske fra Stottegruppa for 
etterlatt og overlevende etter mordbrannen pa "Scandinavian Star" og at det er onskelig med 
en advokat som har erfaring som koordinerende bistandsadvokat. 

Deres oppgave vil vwre a bidra til en hensiktsmessig gjennomforing av saken i samarbeide 
med de ovrige aktorer. I dette tilfellet vil oppnevningen vwre knyttet til den del av 
etterforskningen som na er gjenopptatt, og samarbeid vil swrlig vxre aktuelt i forhold til 
politiet. Retten legger til grunn at det vil vwre aktuelt a videreformidle informasj on om 
etterforskningen til de berorte. I den forbindelse vil det vaore aktuelt at de koordinerende 
bistandsadvokatene ogsa far i oppdrag a videreformidle informasjon til etterlatte som ikke har 
oppnevnt bistandsadvokat, og til passasjerer og mannskap som overlevde. Selvfolgelig bare i 
den utstrekning de onsker slik informasjon. Det er ogsa naturlig at de koordinerende 
bistandsadvokatene har dialog med representanter for Stottegruppen. Det endelige mandat for 
de koordinerende bistandsadvokatene vil bli fastsatt i samrad med de koordinerende 
bistandsadvokatene og politiet. Oslo tingrett tar sikte pa a innkalle til et mote fora drofte dette 
naermere umiddelbart etter rettsferien. 

Oslo tingrett har sa langt bare mottatt en begjxring om oppnevning av bistandsadvokat. Vi 
har imidlertid fatt signaler om at det er flere som vil begjwre bistandsadvokat oppnevnt. Vi 
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firmer det hensiktsmessig a avvente behandlingen av begjeeringer om oppnevning av 
bistandsadvokat for enkeltpersoner til etter motet med de koordinerende bistandsadvokater i 
august. 

Oppnevningen skjer i medhold av straffeprosessloven § 107 h, og er pa det offentliges 
bekostning etter reglene i salwrforskriften, herunder reglene om bostedsforbehold og 
advokatskifte. 

Oppnevningen gjelder under etterforskningen, og frem til saken er strafferettslig foreldet. 
Dersom tiltale blir besluttet, vil sporsmalet om oppnevning som bistandsadvokat bli vurdert 
pa nytt. 
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