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A hadifoglyokról 
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1949-ben Genfben az Egyesült Nemzetek Szövetsége keretein belül, 
széles körű diplomáciai értekezletet tartottak a háború áldozatainak vé-
delmével kapcsolatos teendőkről. Az értekezlet egyik témája a hadifog
lyokkal kapcsolatos kérdések rendezése, szintek egyeztetése, ezzel kap
csolatos megállapítások megkötése volt. Az értekezleten a Magyar Nép
köztársaság is képviseltette magát. Küldöttségünk aktívan részt vett az 
értekezlet munkájában, így többek között a hadifoglyokkal kapcsolatos 
kérdések tárgyalása során is, és - többek között - az ezzel kapcsolat
ban elkészített okmányokat - bizonyos részkérdésekkel kapcsolatos 
fenntartások figyelembevételével - a küldöttség vezetője aláírta. 

Az itt megkötött egyezményeket - köztük a hadifoglyokkal való 
bánásmódra vonatkozókat is - a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa a Magyar Népköztársaság törvényerejű rendeletei közé iktatta. 

A szerződés aláírása óta eltelt időszakban a kóreai, az izraeli hábo
rűkban, a jelenleg folyó vietnami háborúban tapasztalható, hogy az im
perialista államok hadseregei és egyéb fegyveres szervei a hadifoglyok
kal való bánásmód során nem tartják be a Genfi Egyezményekben ma
gukra vállalt előírásokat. Így pl. Dél-Vietnamban az amerikai hadsereg 
a szerződés 4. cikk A/2. ponttal ellentétben nem tekinti hadifogolynak 
a DNFF katonáit, azzal a kifogással, hogy a DNFF-et nem ismeri el ösz
szeütköző félként. Pedig a 4. cikk A/3. pontja világosan meghatározza, 
hogy hadifogolynak kell tekinteni „a rendes fegyveres erők ama tagjait, 
akik azt állítják, hogy az őket fogvatartó Hatalom rés2léről el nem is
mert kormányuk vagy hatóságuk van". Az amerikai agresszorok a Genfi 
Egyezmény aláírása ellenére fasisztákra jellemző módon a hadifoglyo
kat kínozzák, részükre az előírt jogokat, lehetőségeket, anyagi javakat 
nem biztosítják. Ugyanakkor a VDK - bár nem írta alá a Genfi Egyez
ményt - az általa elfogott légikalózokkal szemben is igyekszik betar
tani a Genfi Egyezmény előírásait. 

Egy elkövetkezendő háborúban minden körülmények között szá
molni kell azzal, hogy a Magyar Népköztársaság fegyveres eröi ejthetnek 
hadifoglyokat és hadseregünk tagjai is eshetnek hadifogságba. Célszerű 
ezzel a témával foglalkozni, bővíteni az általános ismereteket, ezt főleg 
azért tartom indokoltnak, mert a hadifoglyok ellátásával, őrzésével, 
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gyógyításával adott esetben nagyrészt a· hadtáp szervek fognak foglal
kozni. A második világháború sok pozitív és negatív tapasztalatot adott 
a hadifoglyokkal történt bánásmód területén. Az elkövetkez.endő háború 
kezdéséről és folytatásáról folytatott viták, a katonai doktrinák tovább
fejlesztése szükségszerűvé teszik, hogy űjabb gondolatokkal bőv!tsük e 
témát, felkészítsük magunkat a nemzetközi jog szabályainak lehetőség 
szerinti pontos betartására. Egy űjabb világháborű esetén az anyagi ja
vak és kultúrák tömeges pusztítása mellett számolni kell nemcsak a har
coló katonatömegek, hanem az úgynevezett hátországban dolgozó pol
gári lakosság tömeges pusztulásával, megbetegedésével és a tömegpusz
tító csapások következményeinek időben történő gyors felszámolásával 
is. Minden ország kormánya és. kcitonai vezetése már békében kidolgozza 
a polgári lakosság és a har-coló 'katona tömegek védelmére a várható 
csapások következményeit megelőző személyi és anyagi rendszabályoka1! 
és pszichológiai felkészítési módszereket. Minden esetre azonban szá
molni lehet a nukleáris eszközökkel folytatott háború esetén az emberek 
pánikhangulatával, ami főleg abból adódik, hogy mindenkire űjszerűleg 
fog hatni a tömeges pusztulás és az adott helyzetben nehezebben, lassab
ban fog megindulni a mentés, a rendszabályok megvalósítása, végrehaj
tása. 

Mindezeket azért célszerű leírni, mert a hadifoglyok hátraszállítá
suk után szintén a hátországban nyernek elhelyezést és tevékenységüket 
is alapvetően a hátországi hadifogolytáborokban fejtik ki. Ebben a hely
zetben a hadifoglyokat tartó állam ellátási gondjai bonyolultabbak lesz
nek, mert saját állampolgárainak védelme, gyógykezelése és ellátása 
mellett a hadifoglyokkal is foglalkozni kell. 

A hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi jogi szabályok leglényege
sebb forrásai a hágai 1899. és 1907. évi egyezmények, az 1929. évi genfi 
hadifogolyegyezmény és a már említett genfi diplomáciai konferencián 
1949. augusztus 12-én létrejött egyezmény. 

Egy elkövetkezendő háborűban - amennyiben arra sor kerül -
a hadifoglyokkal kapcsolatos feladatok véleményünk szerint nem me
rülhetnek ki a Genfi Egyezményben meghatározottak (őrzés, ellátás stb.) 
teljesítésében. A korszerű háborű jellegéből kiindulva a hadifogoly kér
désnek különös jelentőséget ad az a tény, hogy mivel az a szocialista és 
a kapitalista világrendszer közötti döntő összecsapás lesz, számolhatunk 
azzal, hogy a hadifoglyok tömegei között munkások és parasztok, haladó 
gondolkodásű egyének találhatók, akik a háborű folyamán természetes 
szövetségeseinkké válhatnak. Ezért a velük való eljárás során munkán
kat feltétlenül a marxizmus-leninizmus osztályszemlélete, a háborű po
litikai céljai, a néptömegek ahhoz való viszonya kell, hogy meghatá
rozza. 

Az egyezmények megkötése óta eltelt közel hűsz év a hadművészet
ben is lényeges változást hozott. Elég arra utalnunk, hogy a korszerű 

hadműveletek méretei, a tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazása, 
a nagykiterjedésű szennyezett zónák lehetősége a hadifogolykérdést is 
hallatlanul bonyolulttá teszi. 
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Jelen tanulmányban a. ·szerző részben a hadifoglyokra vonatkozó 
jogszabályok ismertetésével, részben pedig a hátországi hadifogolytábc,. 
rok létesítésével, az ott folyó tevékenységgel kíván foglalkozni. 

1. A hadifoglyokra vonatkozó főbb jogszabályokból néhány általá
nos jellegű, nemzetközileg elfogadott megállapítás, szabály: 

Hadifoglyok a fegyveres erő minden neméhez (kombattáns és nem 
kombattáns katonák, önkéntesek, népfelkelők, partizánok stb.) tartozó 
személyek, ha az ellenség hatalmába kerülnek, feltéve ha érvényes 
megállapodások nem rendelkeznek másként. Az egészségügyi szolgálatot 
teljesítő személyekre a megállapodások akként rendelkeznek, ha az el
lenség hatalmába kerülnek, csak addig lehet őket visszatartani, amíg a 
foglyok állapota és száma indokolja. Ők maguk nem tekinthetők hadi
foglyoknak, de legalább olyan elbánásban kell őket részesíteni, mint a 
foglyokat. Visszatartásuk idején csak egészségügyi-gyógyító szolgálatra 
vehetők igénybe. Mihelyt a körülmények megengedik, lehetővé kell 
tenni visszatérésüket saját csapataikhoz, ez esetben a tulajdonukat ké
pező tárgyakat is magukkal vihetik. A visszaküldés egészségi állapotuk 
és az elfogatás időrendje szerint történhet meg. 

A hadifoglyok nem azoknak a foglyai, akik elfogták, hatalmukba 
kerítették őket, hanem az államé. Éppen ezért a hadifoglyokkal tanűsí
tvtt bánásmódért - az egyéni felelősségtől függetlenül - az az állam 
felelős, amely őket fogságban tartja. 

Ez igen fontos rendelkezése a hadifoglyokra vonatkozó újabb meg
állapodásoknak és jelentékeny haladást jelent az elmúlt századok gya
korlatával szemben, amikor a hadifoglyot korlátlanul kiszolgáltatott pré
dának tekintették, akinek megölését még a XVI-XVII. században is 
megengedhetőnek tartották. 

Nem kell azonban az elmúlt századok gyakorlatára hivatkozni, ele-, 
gendő a fasiszta Németország katonai gépezetének háborús kegyetlen„ 
kedés és népirtás bűntettei.re emlékezni. A fasiszta német hadsereg tag„ 
jai korra, nemre, fajra, vallásra, sebesülésre való tekintet nélkül gyil
kolta nemcsak a kommunistákat, hadifoglyokat, hanem a teljesen véd
telen lakosságot is, felrúgva a nemzetközi jog legelemibb emberi szabá
lyait. 

A XIX. század közepéig még az a felfogás is élt, hogy lázadás, szö
kés, parancs nem teljesítés stb. eseteiben lemészárolhatták a foglyokat. 
A jelenleg érvénybenlevő rendelkezések feljogosítják a foglyot szökésre, 
elfogatásuk esetén minden megtorló intézkedések nélkül. 

Az érvényes szerződések értelmében a hadifogságba került szemé
lyekkel emberségesen kell bánni, a fogságban tartó hatalom részéről 
minden olyan cselekedet vagy vétkes mulasztás, amely a hadifoglyok 
halálát vagy megbetegedését okozza tilos és a bűnösökkel szemben a 
fogságban tartó hatalom törvényei szerint kell eljárni. 

Nem szabad a foglyokat megcsonkítani, kínozni, orvosi vagy tudo
mányos kísérleteket végezni rajtuk, hacsak ilyeneket a fogoly életének 
megmentése és az orvosi szempontok nem indokolnak. 

Ismeretes, hogy a fasiszta Németország hadseregében fogságba ke
rült katonai és polgári személyeken szadista módszerekkel próbálták ki 
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á különféle vegyi anyagok hatékonyságát és végezt.ek tirdományos kí
sérleteket '--'- amely az esetek lillnyomó részében azok fizikai megsem
misítését is jelentettél<. 

Minden erőszakoskodással, megfélemlítéssel, brutalitással és sérte
getésekkel szemben meg kell őket védeni és rájuk kiható büntető meg
torlásokat (represszáliákat) alkalmazni tilos. A foglyoknak minden kö
rülmények között joguk van személyük és becsületük tiszteletben tar
tására. A hadffogoly nőket nemüket megillető külön előzékenységgel 
kell kezelni és senuni esetre sem részesíthetők a férfiaknál kedvezőtle
nebb elbánásban. A hadifoglyok megőrzik teljes jogképességüket, amely 
csak a fogvatartás megkívánta mértékben korlátozható. 

A fogságba esett személyek klhallga tásánaik alkalmával csa!k a sze
mélyazonosságuk adataira nézve tartoznak feleletet adni. Semmiféle fi• 
zikai vagy lflki kényszert nem szabad a hadifoglyokkal szemben alkal
mazni abból a célból, hogy bármilyen további felvilágosításokat nyerje
nek tőlük. Ha megtagadják a válaszadást, nem szabad őket fenyegetni, 
bántalmazni vagy bárminemű hátrányban részesíteni. 

A hadifoglyok minden személyi használati és értéktárgya - a ka
tonai felszerelési tárgyak és okmányok kivételével - a tulajdonukban 
marad. El kell látni őket személyazonossági igazolvánnyal. Pénzüket 
csak tiszti rendelkezésre, részletes nyugta ellenében lehet elvenni. Kí
vánságukra pénzük átszámított értékét számlájuk javára kell imi. 

A fogolytartó állam meghatározhatja a legmagasabb pénzösszeget, 
amelyet egy fogoly magánál tarthat. Az ezt meghaladó összegeket el le
het tőle venni, de azt számlája javára kell írni. Megengedett vásárlá
sait és egyéb kiadásait e számla terhére fedezheti. Minden hadifogoly 
részére előleg folyósítandó havi zsold címén, amelynek nagyságát az 
egyezmény a fogoly rendfokozatától függően 8-75 svájci franknak meg
felelő havi összegben állapítja meg. A zsold indokolt esetben bizonyos 
mértékben csökkenthető. A hadifogságba esett személy katonai zsoldját 
a képviseletet ellátó védő hatalom közvetítésével a saját államuk ki
egészítheti, de egyenként vagy csoportonként is kaphatnak pénzkülde
ményeket. Ugyancsak közvetítés útján a hadifoglyok számláik terhére 
pénz utalhatnak át hazájukba. 

A hadifogoly szabadulá.sa után az illetékes hadifogolytábor parancs
nokság igazolványt állít ki részére, amelyben kimutatják számláján a 
javára mutatkozó egyenleget és ezt saját állama tartozik neki kifizetni: 
Az előlegezett zsoldkifizetéseket is az ellenségeskedés beszüntetése 
után az illető állam köteles rendezni. 

A hadifogolytartó állam köteles hadifoglyait fizetés nélkül ellátni 
élelemmel, ruházattal és szükség esetén orvosi és kórházi kezelésükről 
is gondoskodni. Az ellátás tekintetében a hadifoglyok faja, nemzetisége, 
vallása vagy politikai meggyőződése között nem tehető különbség. 

Élelmezésüknek mennyiségileg, minőségileg és változatosság tekinte
tf'ben olyannak kell lennie, hogy egészségi állapotukban változás ne kö
vetkezzen be. A dolgozó hadifoglyoknak megfelelő pótadagokat kell jut
tatni, a dohányzás meg van nekik engedve. Nem szabad kollektív fe
gyelmi büntetésből élelmezésüket csökkenteni vagy korlátozni. Lehető-
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séget kell teremteni, hogy a rendelkezésükre bocsátott többletélelmet 
elkészíthessék. 

El kell látni a hadifoglyokat az éghajlatnak és évszakoknak meg
felelő ruhával, fehérneművel és lábbelivel. Ezek javításáról a fogolytartó 
állam köteles gondoskodni. Minden hadifogolytáborban elárusító helyet 
kell berendezni, ahol a hadifoglyok a helyben szokásos árakon beszerez
hetik szükségleti cikkeiket. Az elárusító bolt jövedelme a hadifoglyok 
javára fordítandó. 

2. A hátországi hadifogolytáborok létrehozásával, működésével kaP" 
csolatos néhány elképzelés. 

A hadifoglyok hadműveleti területről történő kiürítését - a Genfi 
Egyezmény előírásai szellemében - a lehető legrövidebb időn belül 
végre kell hajtani, hogy minél előbb a számukra kijelölt hadifogolytá
borokba kerülhessenek. Ezt a hadifoglyok mielőbbi biztonságba helye
zésének szükségességét a harcoló csapatok és a hadműveleti terület ha
difoglyoktól történő mentesítése is indokolja. 

E kettős jellegű feladat végrehajtása érdekében a harcoló államok 
hátországi hadifogolytáborokat hoznak létre, melynek célja: 

- a nemzetközi egyezményben foglaltak érvényre juttatása; 
- az ellenséges államok hadifoglyok útján történő kém-, szabotázs-, 

propagandatevékenységének megakadályozása. 
Az egyezmény értelmében a foglyot ejtő államnak joga vaB hadi

foglyait táborok,ban internálni és őket arra kötelezni, hogy annak terü
letét ne hagyják el. Csak büntető vagy fegyelmi intézkedésre lehet ől<et 
zárkába zárni, az az állapot azonban csak a legszükségesebb időn át 
tartható fenn. 

A hadifoglyok egészben vagy részben szabadon hagyhatók, de nem 
kötelesek ezt az intézkedést elfogadni, ha azonban elfogadják az előírt 
feltételeket, be kell tartaniok. 

A hadifogolytábornak meg kell felelni a tisztaság és higiénia köve
telményeinek és lehetőség szerint úgy kell azokat berendezni, hogy a 
feltételek az egészségügyi követelményeknek megfeleljenek. A hadifog
lyok elhelyezésénél lehetőség szerint figyelembe kell venni nemzetiségü
ket, nyelvüket, szokásaikat. A légitámadások és a h!'tború egyéb veszélyei 
ellen olyan oltalmat kell biztosítani a hadifoglyoknak, mint a polgári 
lakosságnak. A hadviselők diplomáciai úton a képviseletet ellátó hatal
n1ak közvetítésével közlik egymással a tájékoztató adatokat a hadifog. 
lyok elhelyezéséről. 

Az egyezmény előírásainak értelmében a hadifogolytábor élén a 
fogolytartó állam hadseregének egy tisztje áll mint parancsnok, akinek 
feladatai közé tartozik az is, hogy megismertesse és betartassa beosztott
jaival a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi-jogi előírásokat és rendsza
bályokat. A nemzetközi egyezmény kivonatát minden táborban a hadi
foglyok nyelvén ki kell függeszteni. 

Az egyezmény lehetővé teszi, hogy a hadifoglyok megőcizzék rend
fokozati jelzésüket és kitüntetéseiket. A hadifogolytábor őrsége fegy
verét a foglyokkal szemben csak a végső esetben és lehetőség szerint 
előzetes figyelmeztetés után használhatja. 

8 
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Hadifogoly tiszteknél tekintettel kell lenni rangjukra és korukra. A 
tiszti hadifogolytáborokban megfelelő számú legénységi állományú ha
difogoly osztható be (takarítás, felszolgálás stb.) szolgálatra. 

Az egyezmény lehetőséget nyújt arra is, hogy a legénységi hadifo
golytáborokban a hadifoglyok titkos szavazással hathavonként bizalmi
kat válasszanak, akik őket a fogolytartó hatalom katonai hatóságai, a 
képviseletet ellátó hatalom diplomáciai megbízottja, a Vöröskereszt nem
zetközi bizottsága stb. előtt képviselik. A tiszti és vegyes táborokban 
a legidősebb rangidős tiszt tölti be ezt a funkciót és a hadifoglyok egy 
vagy több tanácsadót választanak melléje. A megválasztott személy vagy 
személyek csak a fogolytartó állam jóváhagyása után kezdhetik meg 
működésüket. A hadifoglyok a bizalmi közvetítésével vagy személyesen 
intézhetik. panaszaikat a katonai hatóságoknál, ha velük valamely szerv 
a kiadott intézkedéseket nem tartja be. 

A hadifogolytáborokban a lehetőségek maximális kihasználásával 
kell a tisztaságot, az egészségügyi berendezéseket (fürdetés, fertőtlenítés, 
borbélyműhely stb.) biztosítani, hogy a járványok megelőzhetők legye
nek. Folyamatosan gondoskodni kell elegendő vízről és szappanról, hogy 
a tisztálkodást és a fehérnemű mosását végrehajthassák. Orvosi segély
ben és szükség esetén sebészeti, illetve kórházi ellátásban kell a hadi
foglyokat részesíteni. Az egyezmény értelmében a gyógyászati költségek 
- ideértve a fogászati ellátást, szemüveget és más gyógyászati eszközö
ket - a fogolytartó államot terhelik. Havonta legalább egyszer általános 
orvosi vízsgálatnak kell alávetni a hadifoglyokat. A hadifogoly orvoso
kat, fogászokat, ápolókat, ápolónőket szaktudásuknak megfelelően kell 
beosztani, ebben az esetben minden más munka alól mentesíteni kell 
őket. 

A hadviselő feleknek törekedniük kell a súlyos betegeket és sebe
sülteket szállítható állapotba hozni és rendfokozatra való tekintet nélkül 
hazájukba visszajuttatni, ,kivéve azokat, akik a háború tartama alatt 
nem óhajtanak visszatérni. Az olyan beteg és sebesült foglyokat pedig, 
akiknek életét a fogvatartás komolyan veszélyezteti - ha erre megálla
podás történt-, semleges államba szállíthatók. 

Ha a fogolytáborban egy fogoly meghal, lehetőleg vallása szertar
tása szerint, tisztességgel kell eltemetni és sírját meg kell jelölni. A te
metésre és a sirokTa vonatkozó feljegyzéseket, rajzokat kívánatos meg
örízni, hogy a sírokat később megtalálhassák. Ha gyanú merül fel, hogy 
valamely hadifogoly nem természetes halállal halt meg, szigorú vizsgá
latot kell indítani és - az egyezmény így intézkedik - erről az érdek
védelmet ellátó állam diplomáciai képviseletét értesíteni kell. Az el
húnyt hadifoglyok holttestét egyénileg kell elhantolni, kivéve, ha a 
helyzet kollektív sírhely készítésére kényszerít. 

A hadifogolytartó állam az egészséges hadifoglyokat munkavégzésre 
igénybe veheti, de figyelembe kell venni korukat, nemüket, rendfokoza
tukat és testi-szellemi alkalmasságukat. A tiszteket is be lehet osztani 
olyan munkára, amit önként vállalnak és teljesítenek, a tiszthelyettese
ket csak felügyelőként lehet beosztani. A munkafeltételeket úgy kell ki
alakítani, hogy azok lehetőség szerint legyenek azonosak a hadifogoly-
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tartó államban hasonló munkát végző polgári munkásokéval. A mun
kásvédelmi rendelkezéseket a hadifoglyok foglalkoztatásánál is figye
lembe kell venni. Fegyelmi büntetésként nem lehet a munkakörülmé
nyeket súlyosbítani, egészségtelen vagy veszélyes munkára csak önkén
tes vállalkozással lehet őket beosztani. Magánszemélyek részére is dolgoz
hatnak a hadifoglyok, ebben az esetben a magánosok tartoznak az őri
zetről, oltalmazásról és a foglyok ellátásáról gondoskodni. A hadifoglyok 
munkájáért az őrző hatóságok - napi legalább 1/4 svájci frankkal 
egyenértékű - munkabért tartoznak fizetni. 

Lehetőség szerint helyiségeket kell biztosítani a különböző feleke
zetű hadifoglyok vallási szertartásainak megta<-tására és lehetőséget kell 
adni, hogy azon részt vegyenek. Helyiségeket és felszerelést kell a hadi
foglyok rendelkezésére bocsátani, hogy kulturális, szórakozási és sport
tevékenységet folytathassanak. 

Az egyezmény értelmében a hadifogolytartó állam ismertetett tör
vényei és katonai szabályzatai ellen vétő hadifoglyok büntető, illetve 
fegyelmi úton felelősségre vonhatók. Altalában katonai bíróságok ille
tékesek a büntető ítélkezésre. Minden vonatkozásban szem előtt kell 
tartani, hogy a hadifoglyok nem tartoznak hűséggel a fogolytartó ál
lamnak. Nem lehet velük szemben egyéni fegyelemsértés miatt kollektív 
büntetést, testi fenyítést, kegyetlenkedést, illetve kínzást alkalmazni. 
Nem lehet büntetésből a hadifoglyot a rendfokozatától megfosztani és 
enyhítő körülmények fennforgása esetén a katonai bíróság még a tör
vényben megszabott legenyhébb büntetésnél is alacsonyabbat szabhat 
ki. Altalában a büntető eljárás alá vont hadifoglyok büntetése nem le
het szigorúbb annál, mint amilyent hasonló cselekmény miatt a hadi
fogolytartó állam fegyveres erejéhez tartozó személyek ellen alkalmaz
nak. 

Fegyelmi büntetésként félhavi zsoldnak megfelelő pénzbüntetést, az 
engedélyezett kedvezmények megvonását, napi két óráig terjedhető 
munkaszolgáltatási kötelezettséget és letartóztatást lehet kimondani. A 
fegyelmi büntetés nem terjedhet 30 napnál hosszabb időre. A hadifogoly 
szökést kísérel meg és ez nem sikerül, csak fegyelmi büntetéssel sújt
ható még ismétlődés esetében is. 

Büntető eljárás esetén nem szabad a hadifogoly ellen semmiféle 
kényszert alkalmazni, hogy őt beismerő vallomásra bírják. Lehetőséget 
kell neki adni, hogy védekezzék és védőt válasszon. A büntető eljárásról 
legalább három héttel a tárgyalás előtt értesíteni kell az érdekvédelmet 
ellátó állam diplomáciai képviselőjét és a hadifogoly bizalmit. A hadi
fogoly vádlott segítőként felkérheti valamelyik társát, ügyvédet bízhat 
meg védelmével, ha ezt nem teszi, hivatalból védőt kell kirendelni. Az 
érdekvédelmet nyújtó állam diplomáciai képviselője - a zárt tárgyalás 
esetét kivéve - megjelenhet a tárgyaláson. Védekezés és jogorvoslatok 
(fellebbezés) tekintetében a hadifoglyoknak ugyanazok a jogai vannak, 
mint a hadifogolytartó állam fegyveres erőihez tartozó személyeknek. 
Ha elítélik, büntetését a megfelelő büntetésvégrehajtási intézetben hajt
jf\k végre. Az ítéletről a védelmet nyújtó állam diplomáciai képviseletét 
részletesen értesíteni kell. Halálbüntetés nem hajtható végre, amíg ez az 
értesítés legalább 6 hónappal előzőleg nem történt meg. 
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A hadifoglyoknak fogságba esésük után legkésőbb egy héttel lehe
tőséget kell adni, hogy családjuknak és az érdekvédelmet nyűjtó hata
lom diplomáciai megbízottjának értesítést küldjenek. Leveleket küld
hetnek és kaphatnak, de ezek számát korlátozni lehet. Mind a küldő -
mind az átvevő hely állama cenzurázhatja a küldeményeket. A hadmű
veletek megiodulásával egyidejűleg a hadviselő államok a hatalmába 
kerülő hadifoglyok nyilvántartására hivatalos "Tájékoztató Irodát" ren
dez be, amely összegyűjti a hadifoglyokról az összes adatokat és értesíti 
az érdekelt családokat, hozzátartozókat. A nemzetközi Vöröskereszt va
lamely semleges államban „Központi Tájékoztató Irodát" rendez be, 
amely hivatalosan és magánúton megszerzi az összes hozzáférhető adato
kat a hadifoglyokról és gondoskodik azok közvetítéséről. 

A háború befejeztével a helyzettől függően a hadifoglyokat haza
szállítják. Akik ellen büntető eljárás van folyamatban, az eljárás befe
jezéséig és a kiszabott büntetés kitöltéséig visszatarthatók. 

A második világháború alatt a náci Németország semmibe vette 
úgy a hágai, mint a genfi egyezményeket. Az emberiességet megcsúfító 
módon bántak a hadifoglyokkal, polgári lakossággal. A faji gyűlöletre 
épített teóriájuk alapján népeket akartak kiirtani, az általuk megszállva 
tartott államok lakosságát állandó rettegésben tartották, kegyetlenked
tek. gyilkoltak. Figyelmeztet bennünket az amerikai hadseregnek hason
ló módszere, melyet a1kalm1aztak Korea népe ellen és alkalmaznak jelen
leg Vietnamban. 

Mindazon szerveinket, akiknek feladata hadifogoly táborok irányí
tása, vezetése, a hadifogoly munkaerők emberséges felhasználása, ellátá
suk megszervezése lesz, feladataikra a hadifoglyokról szóló nemzetközi 
jogszabályok ismeretében kell felkészíteni. 

A feladatok ellátásához szükséges, hogy az előkészítő ödőszakban 

minden érdekelt szerv kidolgozza az együttműködéshez szükséges rend
szabályokat, a vezető szervek pedig biztosítsák az anyagi, technikiai és 
egészségügyi eszközöket. 
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