PRILOGA VII
INSTRUMENT ZA ZAČASNI REŽIM SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA
OZEMLJA
(Glej 21.Člen Mirovne Pogodbe)
Te določbe se uporabljajo za upravljanje Svobodnega tržaškega ozemlja do začetka
veljavnosti Stalnega statuta.
1. Člen
Guverner prevzame dolžnosti na Svobodnem ozemlju čim prej mogoče po začetku
veljavnosti te Pogodbe. Do prevzema dolžnosti guvernerja Svobodno ozemlje se naprej
pravljata zavezniški vojaški poveljstvi, vsako v svoji coni.
2. Člen
Ob prevzemu dolžnosti na Svobodnem tržskem ozemlju je guverner pooblaščen, da
izmed oseb s stalnim prebivališčem na Svobodnem ozemlju in po posvetovanju z
vladama Jugoslavije in Italije izbere Začasni vladni svet. Guverner ima pravico, da
spreminja sestavo Začasnega vladnega sveta, kadarkoli se mu to zdi potrebno.
Guverner in Začasni vladni svet opravljata svoje naloge na način, določen v določbah
Stalnega statuta, če in ko se izkaže, da so te določbe primerne za uporabo, in če jih ne
nadomesti sedanji instrument. Prav tako se v obdobju začasnega režima uporabljajo
vse druge določbe Stalnega statuta, če in kadar se izkaže, da so te določbe primerne za
uporabo, in če jih ne nadomesti ta instrument. Guvernerja pri njegovih dejanjih vodi
predvsem skrb za potrebe in blagor prebivalstva.
3. Člen
Sedež vlade bo ustanovljen v Trieste/Trstu. Guverner bo svoja poročila naslavljal
neposredno predsedniku Varnostnega sveta in bo po tej poti Varnostnemu svetu
dajal vse potrebne informacije o upravljanju Svobodnega ozemlja.
4.Člen
Prva guvernerjeva skrb je zagotavljati vzdrževanje javnega reda in varnost. Iztočasno
imenuje direktorja javne varnosti, ki bo reorganiziral in upravljal policijo ter varnostne
službe.
5.Člen
(a) Po začetku veljavnosti te Pogodbe vojaštvo, nameščeno na Svobodnem ozemlju,
ne sme presegati števila 5000 mož za Združeno kraljestvo, 5000 mož za Združene
države Amerike in 5000 mož za Jugoslavijo.
(b) To vojaštvo ima guverner na voljo 90 dni po prevzemu svojih dolžnosti na
Svobodnem ozemlju. Po koncu tega obdobja ne bo več na voljo guvernerju in se bo v
45 dneh umaknilo z Ozemlja, razen če guverner svetuje Varnostnemu svetu, da se po
njegovem mnenju v interesu ozemlja del ali celota vojske ne hi smela umakniti. V takem
primeru vojaštvo, ki ga guverner potrebuje, ostane največ 45 dni po tem, ko je guverner
obvestil Varnostni svet, da varnostne službe lahko brez pomoči tujega vojaštva
vzdržujejo notranji red na Ozemlju.
(c) Umik, predpisan v odstavku (b), se opravi tako, da se kolikor mogoče ohrani
razmerje med četami treh sil, predpisano v odstavku (a).

6. Člen
Guverner ima pravico, da kadarkoli zaprosi za pomoč poveljnike teh kotingentov, in ti
mu zahtevano pomoč tudi nemudoma dajo. Kadar je le mogoče, se guverner posvetuje
s pristojnimi poveljniki, preden izda navodila, ne vmešava pa se v vojaško vodenje sil
pri izvajanju njegovih navodil. Vsak poveljnik ima pravico, da poroča svoji vladi o
navodilih, ki jih je dobil od guvernerja, pri čemer guvernerja obvesti o vsebini takih
poročil. Zadevna vlada ima pravico zavrniti sodelovanje svojih sil v takih operacijah i o
tem obvesti Varnostni svet.
7.Člen
Potrebni dogovori o stacioniranju, upravljanju in oskrbovanju vojaških kontingentov, ki
jih dajo na voljo Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in Jugoslavija, se
uredijo z dogovorom med guvernerjem in poveljniki teh kontingentov.
8.Člen
Guverner je po posvetovanju z Začasnim vladnim svetom odgovoren za organiziranje
volitev članov Ustavodajne skupščine v skladu s pogoji, predvidenimi v statutu za
volitve v Ljudsko skupščino.
Volitve se izvedejo najpozneje stiri mesece po tistem, ko guverner prevzame dolžnosti.
Če je to tehnično nemogoče, guverner poroča Varnostnemu svetu.
9.Člen
Guverner bo po posvetovanju z začasnim vladnim svetom pripravil začasni proračun in
začasne izvozne in uvozne programe in se bo prepričal, ali je Začasni vladni svet sprejel
ustrezne ukrepe za upravljanje financ Svobodnega ozemlja.
10. člen
Obstoječi zakoni in predpisi ostanejo v veljavi, razen če in dokler jih guverner ne
prekliče ali suspendira. Guverner ima pravico spreminjati obstoječe zakone in predpise
in uvajati nove zakone in predpise v soglasju z večino Začasnega vladnega sveta. Taki
spremenjeni in novi zakoni in predpisi kot tudi guvernerjevi akti o preklicu ali suspenzu
zakonov in predpisov so veljavni, razen če in dokler niso po začetku veljavnosti Ustave
spremenjeni, preklicani ali nadomeščeni z akti Ljudske skupščine ali Vladnega sveta, ki
delujeta vsak znotraj svojih pristojnosti.
11.Člen
Do uvedbe posebnega valutnega režima za Svobodno ozemlje ostaja zakonito plačilno
sredstvo na Svobodnem ozemlju italijanska lira. Italijanska vlada zadosti potrebam
Svobodnega ozemlja po tuji valuti in plačilnih sredstvih pod pogoji, ki niso manj ugodni
od tistih, ki se uporabljajo v Italiji.
Italija in Svobodno ozemlje skleneta sporazum, s katerim bosta uveljavila gornje
določbe in tudi poskrbela za kakršenkoli dogovor med vladama, ki bi se utegnil izkazati
kot potreben.

