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KATASTROFA NA HELKAR

Państwo Gondor jest wiodącym krajem regionu Eriador. Jest Państwem
rozwiniętym, z dostępem do najnowszych technologii, którego gospodarka jest
oparta na zaawansowanej wiedzy i technologii. W Konstytucji Gondoru zawarte
jest zobowiązanie tegoż Państwa do działania na rzecz trwałego rozwoju regionu
Eriadoru, którego podstawę stanowi zrównoważony wzrost gospodarczy,
społeczna gospodarka rynkowa oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego.
Większość wschodniej granicy Państwa Gondor wyznacza Morze Helkar. Od
północy i wschodu graniczy z Państwem Rohan, natomiast od południa z
Państwem Shire, które to również posiada dostęp do Helkar.
Państwo Rohan podobnie jak Gondor jest krajem wysoce rozwiniętym. Państwo
Shire jest krajem rozwijającym się z gospodarką opartą w znacznej mierze na
rolnictwie oraz rybołówstwie. Państwo Mordor swoją pozycję w regionie Eriador
buduje poprzez wzmacnianie roli i siły armii, dysponując w tym zakresie wysoce
rozwiniętą technologią.
Spółka Argonath, będąca spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Państwie
Gondor, wybudowała platformę wydobywczą na Morzu Helkar w odległości 300
mil morskich od linii brzegowej Państwa Gondor. Platforma ma służyć
eksploatacji największych dotychczas odkrytych złóż ropy naftowej.
Fangorn będący międzynarodową organizacją pozarządową z siedzibą statutową
w Państwie Rohan zgłosił się do stacji telewizyjnej "Poranek z Frodo"
przedstawiając niepokojące informacje na temat powstającej platformy spółki
Argonath. Według doniesień NGO, niemożliwym jest uzyskanie dostępu do
opinii o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, która powinna zostać wydana
w procesie uzyskiwania pozwoleń na lokalizację i budowę platformy wiertniczej
(na podstawie zobowiązań międzynarodowych Państwa Gondor). Po emisji
programu Państwo Mordor (będące Państwem śródlądowym) na podstawie
Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu
Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących
Środowiska,

podpisanej 25 czerwca 1998 w Aarhus (zwana powszechnie Konwencją z
Aarhus) wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie opinii środowiskowej, która w
świetle tejże Konwencji stanowi informację publiczną, nie wymagającą
wykazywania interesu prawnego. Ustawa krajowa implementująca Konwencję z
Aarhus do porządku krajowego Państwa Gondor dopuszczała udział
zagranicznych NGO, których celem statutowym jest ochrona środowiska.
Wniosek nie został uwzględniony.
Państwo Mordor nie ponowiło swojego wniosku oraz nie podjęło innych działań
zmierzających do uzyskania wglądu do akt. Pomimo powyższych wątpliwości,
inwestycja została ukończona. Dzienne wydobycie wynosi trylion bilionów
baryłek ropy.
10 lat później satelita wojskowy Mordoru – Ukuk-hai 1, z którym Państwo
straciło łączność spadł na platformę wydobywczą spółki handlowej Argonath.
Uszkodził platformę w wyniku czego doszło do znacznego wycieku ropy i
skażenia środowiska. Chociaż spółka handlowa Argonath, dołożyła wszelkich
starań żeby zniwelować skutki katastrofy (m.in. stosując środki chemiczne
przyspieszające biodegradację) to i tak efekty były odczuwalne nawet w
Państwach nadbrzeżnych, które sąsiadują z Gondorem. Najgorzej sytuacja
wyglądała w Państwie Shire. Działające tam systemy uzdatniania wody morskiej,
które stanowią jedyne źródło wody pitnej w kraju, w wyniku zdarzenia przestały
funkcjonować, co spowodowało kryzys i zmusiło władze Shire do wprowadzenia
stanu wyjątkowego. Wody brakowało nie tylko dla ludności cywilnej, ale także
na potrzeby przemysłu i rolnictwa.
NGO Fangorn donosił, że w wyniku katastrofy, która miała miejsce w okresie
godowym zagrożonego gatunku Wielkiego Żarłacza, samce tego gatunku straciły
zdolności reprodukcyjne, co może doprowadzić do całkowitej zagłady gatunku.
Państwo Gondor uważa, że odpowiedzialność za szkodę i jej skutki ponosi
Państwo Mordor, którego to satelita uszkodziła platformę. W tym zakresie
stanowisko zajął Król Gondoru oraz Prezes Rady Ministrów wraz z Ministrem
Ochrony Środowiska.

Państwo Shire i Państwo Gondor podjęły rozmowy mające na celu polubowne
rozstrzygnięcie sporu. W ciągu roku strony nie osiągnęły porozumienia ad
meritum, w związku z czym podpisano porozumienie na mocy którego oba
Państwa zgadzają się oddać spór pod jurysdykcję MTS.
Wszystkie Państwa są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wszystkie Państwa są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie
Morza z 1982 r.
Wszystkie Państwa podpisały Deklarację Sztokholmską z 1972 r., były
uczestnikiem konferencji w Rio de Janeiro, gdzie uchwalono m. in. Agendę 21.
Wszystkie Państwa są stronami Konwencji z Aarhus.
Wszystkie Pastwa są sygnatariuszami: Konwencji o międzynarodowej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29 marca
1972 r. oraz Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń
kosmiczną z 14 stycznia 1975 r.
Państwo Shire wystąpiło z pozwem przeciwko Państwu Gondor do MTS
opierając się na następujących roszczeniach:
A) wypłaty świadczenia za eksploatację szelfu powyżej granicy 200 mm na
podstawie art. 82 Konwencji o Prawie Morza,
B) wypłaty odszkodowania, w tym pokrycia szkód i strat, a także rekompensaty
za utracone korzyści.
W toku wstępnej fazy postępowania przed MTS wniosek o dołączenie do
postępowania jako interwenient w zakresie roszczenia A) złożyły Państwa
Mordor i Rohan.
Odpowiadając na pozew Państwo Gondor wniosło o odrzucenie powództwa w
całości. W zakresie roszczenia A) wskazało na jego bezpodstawność, natomiast
w odniesieniu do roszczenia B) argumentuje, że odpowiedzialność za szkodę w
całości spoczywa na Państwie Mordor.

