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Hans Frank oli saksalainen juristi, joka toimi natsi-Saksassa korkea-arvoisena 

upseerina, Hitlerin oikeusopillisena neuvonantajana myöhemmin miehitetyn 

Puolan kenraalikuvernöörinä. Frank on osasyyllinen puolalaisten 

massamurhiin Hitlerin aikoina. Hän oli 

aktiivisena 1920- ja 1930-luvuilla.   

Frank syntyi Lounais-Saksassa 

vuonna 1900 asianajajaperheeseen. Hans 

Frank liittyi ensimmäisen maailmansodan 

aikana Saksan armeijaan ja palattuaan sieltä 

hän liittyi sittemmin Hitlerin vetämään 

Saksan työväenpuolueeseen vuonna 1919, 

kun se oli vasta pieni puolue. 

Frank oli kunnianhimoinen 

ihminen ja saavuttikin elämänsä aikana 

paljon. Hän kävi koulunsa mallikkaasti 

väitellen itsensä lakitieteen tohtoriksi ja 

päätyi Hitlerin oikeusopilliseksi 

neuvonantajaksi. Frank toimi 

kansallissosialistisen puolueen pääjuristina. 

Myöhemmin elämässään hänestä tuli Saksan suurimman osavaltion Baijerin 

oikeusministeri ja valtakunnan lakimieskomissaari. Hän meni naimisiin ja sai 

liitossaan viisi lasta. 

Hans Frank arvosti hyvää koulutusta, järjestelmää ja tiukkaa kuria. 

Frank kritisoikin Hitlerin aikaisia toimia, esimerkiksi kun Dachaun 

keskitysleirillä teloitettiin noin 30 000 ihmistä ilman oikeidenkäyntiä. Frankin 

mielestä oikeudenkäynnittä tuomittu heikensi saksalaisen oikeusjärjestelmän 

voimaa, mitä tämä johti. Frank yritti uudistaa oikeusjärjestelmää tehokkaasti 

Saksan oikeustieteellisen akatemian presidentin asemasta. 

Saksalaisten miehitettyä Puolan toisen maailmansodan aikaan 

vuonna 1939 Hans Frank nimitettiin sen keskiosien kenraalikuvernööriksi. 

Puolalaisia kohdeltiin julmasti, mutta heille suotiin joitakin oikeuksia ja 

vapauksia. Juutalaisia kohdeltiin Frankin hallintoalueella täysin säälimättä.  



 

Frankin työtä oli valvoa juutalaisten siirtoa gettoihin eli 

juutalaiskortteleihin ja valvoa pakkotyössä olevia siviilejä. Työnsä ohella Hans 

Frankilla oli myös aikaa huvitella: hän asui perheineen linnoissa, jossa 

järjestettiin jatkuvasti tanssiaisia, päivällisiä ja tapaamisia. Frankista tuli hyvin 

rikas takavarikoituaan puolalaisten arvotavaroita ja ostaen pilkkahinnalla 

juutalaisten tavaroita. 

 

Vuonna 1942, toimittuaan kolme vuotta Puolan 

kenraalikuvernöörinä Frank syytti Hitleriä huonosta kohtelusta puolalaisia 

kohtaan ja Saksan törkeistä toimista Puolassa. Frank pyysi eroa 



kenraalikuvernöörin tehtävästään 14 

kertaa, mutta ei tätä saanut. Lopulta Hans 

Frank pakeni hallintoalueeltaan vuonna 

1945, kuuden vuoden hallitsemisen jälkeen.  

Saksan hävittyä sodan 

Yhdysvaltalaiset saivat hänet kiinni jo 

muutamaa kuukautta pakenemistaan 

myöhemmin. Tuomioistuimessa hän väitti, 

ettei tiennyt saksalaisten 

joukkoteloittamisista Puolassa ja aivan 

toiset olivat siitä vastuussa. Frankia ei 

uskottu, ja hänet tuomittiin. Ennen 

teloittamistaan Frank kuitenkin tunnusti 

olevansa syyllinen, ja näin hän kuoli 

vuonna 1946.  

 

Kysymykset 

1) Missä tilanteessa uskot ihmisen kykenevän murhaamaan toisia 

ihmisiä kylmäverisesti tuntematta omantunnontuskia? 

2) Miten näin korkeasti koulutettu henkilö voi päätyä 

työskentelemään ääriliikkeeseen Hitlerin kanssa? 

3) Natsipuolue ajatteli tekevänsä maapallosta paremman paikan 

teloittamalla kaikki juutalaiset. Jos uskoisit tähän, olivatko 

natsipuolueen teot oikeita 

- seurausetiikan pohjalta ajateltuna 

- velvollisuusetiikan pohjalta ajateltuna? 

4) Pohdi, miksi Hans Frank alkoi vastustella ja kritisoida Hitlerin 

toimia? 
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