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$ituasjon*n var fulgelig.et ved brsffIen og en tid deretter, hadde K/S Scandinavian
Stnr besittelsen av,ski¡et, de skyldte selgerkjepesüiirinten" og verl beÞling âr detlrrð
ville de bli bådç reell eier pg farmell eier {ved registrerí*g}. SeaEscnpe Cruises ttd,
i*teressc i skipet var begrensÊt til å få utbetalt lc.jar¡resummen, Ëom re* faktisk rar en
nelg*rfiansieiing, dvs, kjøpeeunimen sls¡lle betalee i hentrcLd til låneavtalet¡,slik deüne
er hçsk¡e,vet í s*lgqavtatren. Seltkapet var ogs& rnedforuikret, slik at dehadde sn
rimelig *ilikerhct fur siti tilgodehavçnde. SeaEscape Çruises Ltd. kunne heve kjø.pet,
¡ncn eå lenge dette il*e var glort, +'ar deres interessc i skipet begreneet til å ffi utbetatt
ct beløp tilsvarcnde kjøpesummcnllånet. I den fsrstand kan det være nærliggende å
beSkrive KlË Scandinavian Star som den reelle eie¡ fraåü. ïÏãrs 1990., sÐ$Lër
tidspunlrtet f,or levrringeprotokollen. Fra 3t. auguat '199ü var K.¡S Scandinavian Star
og*å fomiell eier.

6.3 Operasionelle ansvaret og rederiansvaret

Det er anført at man ikke i tilstrekkeli g grad har etterforsket det operasjonelle ansvaret og rederiansvaret.
Dette er forhold som en mener faller klart utenfor det mandat som er gitt i saken. Dette er videre forhold
som er dekket av den danske saken og rettsprosessen som gikk mot rederiet og Kaptein Larsen i
Danmark.
Også dette er forhold som tidligere er påklaget/begjært gjenopptatt og som den danske Riksadvokaten
avslo i sin beslutning av 28. januar 2005. Det vises her til den danske Riksadvokat vurdering under
særlig pkt. 6.

7. KONKLUSJON

Det er i svært liten grad har fremkommet nye anførsler og at de forhold som er belyst i de ulike klagene i
stor grad har vært fremsatt både forut for beslutningen om gjenopptagelsen og under selve
etterforskningen. Det er ikke fremkommet noen nye opplysninger i klagene eller fremlagt noen ny
dokumentasjon som taler for at etterforskningen helt eller delvis bør gjenopptas.
Politiet finner derfor ikke at det er grunnlag for å oppheve henleggelsen eller at ytterligere
etterforskingsskritt vil medføre en oppklaring av straffesaken.
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