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मानवी हक्ाांचा वैश्विक जाहीरनामा 

• मानवी हक्ाांचे पालन हा भेदभाव न करता सवाांना उपभोगण्याची बाब आहे. 

• हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सांयुक्त राष््टाांनी सवव देशाांना, मानवाद्दिकार उच्चायुक्त कायावलयामार्व त, सवव भाषाांमधे्य 

त्याचा प्रचार करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. 

• त्यामुळे सांयुक्त राष््टाांची स्थापना होताच मसुदा तयार करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यासाठी सदस्ाांची सद्दमती 

नेमण्यात यावी, असे म्हटले आहे. 

• त्यानुसार मसुदा सद्दमतीने जून 1948 मधे्य अांद्दतम मसुदा अहवाल सांयुक्त राष््टाांना सादर केला. 

• हा मसुदा नांतर 10 द्दिसेंबर 1948 रोजी सववसािारण सभेने मानवाद्दिकाराांचा साववद्दिक जाहीरनामा म्हणून स्वीकारला. 

• सांयुक्त राष््टसांघाचा सांस्थापक सदस् म्हणून, भारताने मानवी हक्ाांच्या साववद्दिक घोषणापिाचा समावेश सांद्दविानात 

केला आहे. 

• तसेच, 1966 पूवी, भारतीय सांद्दविानाने मूलभूत अद्दिकाराांचे द्दवभाजन आद्दण सांयुक्त राष््टाांनी राज्य मागवदशवक तते्त्व 

प्रदान केली होती. 

• मानवी हक्ाांची साववद्दिक घोषणा (UDHR) हा सांयुक्त राष््टाांच्या महासभेने (UNGA) स्वीकारलेला आांतरराष््टीय 

दस्तऐवज आहे. हे मानवी वांशातील सवव सदस्ाांचे हक् आद्दण स्वातांत्र्य स्थाद्दपत करते. 

• 10 द्दिसेंबर 1948 च्या अद्दिवेशनादरम्यान UNGA ने ठराव 217 नुसार तो स्वीकारला. त्यावेळी सांयुक्त राष््टाांच्या 

सदस्ाांपैकी 48 सदस्ाांनी बाजूने मतदान केले, द्दवरोिात कोणीही नाही, 8 गैरहजर राद्दहले आद्दण 2 ने मतदान केले 

नाही. 

मानवी हक्ाांच्या साववश्विक घोषणेची रचना 

UDHR मधे्य 30 कलम आहेत. 

या 30 कलमाांचे एकूण चार भागात द्दवभाजन केले जाते. 

1. पद्दहल्या भागातील पद्दहली दोन कलमे सवव मानवी हक्ाांची मूलभूत तते्त्व अिोरेखित करतात. 

2. कलम 3 ते 21 मधे्य नागरी आद्दण राजकीय हक् नमूद केलेले आहेत. 

3. कलम 22 ते 27 मधे्य आद्दथवक, सामाद्दजक व साांसृ्कद्दतक हक् नमूद केलेले आहेत. 

4. कलम 28 ते 30 मधे्य सवव मानवी हक् उपभोगता येतील अशा सांदभाांचा उल्लेि करण्यात आलेला आहे 

मानवी हक्ाांच्या साववश्विक घोषणा अांतर्वत कलमे 

िालील द्ददलेल्या सारणी मधे्य मानवी हक्ाचा वैखववक जाहीरनामा मिील कलमे व त्या कलमाांची तरतूद देण्यात आलेली 

आहे. 
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कलम तरतूद 

कलम 

1 

• सवव मनुष्य मुक्त जन्माला आले आहेत आद्दण त्याांना समान अद्दिकार आद्दण प्रद्दतष्ठा असली पाद्दहजेत. 

• त्याांच्याकिे द्दवचार आद्दण द्दववेकाची शक्ती आहे तसेच त्याांनी एकमेकाांशी बांिु-भाव ठेऊन वागले पाद्दहजे. 

कलम 

2 

• या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेले सवव अद्दिकार व स्वातांत्र्य प्रते्यकाला उपलब्ध असेल. त्याबाबतीत कोणताही 

भेदभाव वांश, वणव, स्त्रीपुरुष मिील भेद, भाषा, िमव, राजकीय द्दकां वा इतर मतप्रणाली राष््टीय द्दकां वा सामाद्दजक 

मूलस्थान सांपत्ती, जन्म द्दकां वा इतर दजाव यासारिा या कारणाांवरून करता येणार नाही. 

• त्यासोबतच एिादी व्यक्ती ज्या देशाची/प्रदेशाची रद्दहवासी असेल त्या देशाच्या प्रदेशाच्या, मग तो देश द्दकां वा 

प्रदेश स्वतांि असो, द्दवश्वस्त व्यवस्थेिालील असो, स्वायत्त शासन नसलेला असो द्दकां वा कोणत्याद्दह प्रकारच्या 

साववभौमत्त्वािालील असो, राजकीय, के्षिाद्दिकारात्मक द्दकां वा आांतरराष््टीय दजावच्या कारणास्तव कोणताद्दह 

भेदभाव करता कामा नये. 

नार्री व राजकीय हक् 

कलम 

3 
• प्रते्यकाला व्यक्तीच्या सुरद्दक्षततेचा,स्वातांत्र्याचा व जगण्याचा असला पाद्दहजे. 

कलम 

4 

• कोणलाद्दह गुलामद्दगरीत द्दकां वा दास्ात ठेउ नये. 

• सवव प्रकाराच्या गुलामद्दगरीस व गुलामाांच्या व्यापारास बांदी करावी लागेल. 

कलम 

5 
• कोणाचाही छळ केला जाणार नाही द्दकां वा कू्रर, अमानुष द्दकां वा अपमानास्पद वागणूक द्ददली जाणार नाही. 

कलम 

6 

• कायद्यापुढे सवव समान आहेत आद्दण कोणत्याही भेदभावाद्दशवाय कायद्याचे समान सांरक्षण द्दमळण्याचा 

अद्दिकार आहे. 

• या घोषणेचे उल्लांघन करणार् या कोणत्याही भेदभावाद्दवरुद्ध आद्दण अशा भेदभावाला उते्तजन देणार् या 

कोणत्याही भेदभावाद्दवरुद्ध सवव समान सांरक्षणाचा हक्दार आहेत. 

कलम 

7 

• प्रते्यकाला घटनेने द्दकां वा कायद्याने द्ददलेल्या मूलभूत अद्दिकाराांचे उल्लांघन करणार्या कृत्याांसाठी सक्षम राष््टीय 

न्यायाद्दिकरणाद्वारे प्रभावी उपाय करण्याचा अद्दिकार आहे. 

कलम 

8 

• प्रते्यकाला घटनेने द्दकां वा कायद्याने द्ददलेल्या मूलभूत अद्दिकाराांचे उल्लांघन करणार्या कृत्याांसाठी सक्षम राष््टीय 

न्यायाद्दिकरणाद्वारे प्रभावी उपाय करण्याचा अद्दिकार आहे. 

कलम 

9 
• कोणालाही मनमानी पद्धद्दतने नजरकैद,अटक, नजरकैद आद्दण हिपार जाऊ शकत नाही. 
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कलम 

10 

• प्रते्यकाला त्याचे हक् आद्दण कतववे्य आद्दण त्याच्यावरील कोणत्याही र्ौजदारी आरोपाच्या द्दनिावरामधे्य, 

स्वतांि आद्दण द्दनिः पक्षपाती न्यायाद्दिकरणाद्वारे द्दनष्पक्ष आद्दण साववजद्दनक सुनावणीचा पूणव समानतेने हक् 

आहे. 

कलम 

11 

• दांिनीय गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या प्रते्यकास साववजद्दनक िटल्यात कायद्यानुसार दोषी द्दसद्ध होईपयांत द्दनदोष 

समजण्याचा अद्दिकार आहे ज्यामधे्य त्याला त्याच्या बचावासाठी आवश्यक असलेल्या सवव हमी द्दमळाल्या 

आहेत. 

• राष््टीय द्दकां वा आांतरराष््टीय कायद्याांतगवत, जेव्हा ते केले गेले तेव्हा कोणत्याही कृत्यामुळे द्दकां वा वगळल्याबिल 

कोणत्याही दांिनीय गुन्ह्यासाठी कोणालाही दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. 

• तसेच दांिनीय गुन्हा घिला त्या वेळी लागू झालेल्या दांिापेक्षा जास्त दांि आकारला जाऊ नये. 

कलम 

12 

• कोणाचीही गोपनीयता, कुटुांब, घर द्दकां वा पिव्यवहार याांमधे्य अद्दनयांद्दित हस्तके्षप केला जाणार नाही द्दकां वा 

त्याच्या सन्मानावर आद्दण प्रद्दतषे्ठवर हले्ल केले जाणार नाहीत. 

• अशा हस्तके्षप द्दकां वा हल्ल्ाांद्दवरुद्ध कायद्याच्या सांरक्षणाचा अद्दिकार प्रते्यकाला आहे. 

कलम 

13 

• प्रते्यकाला प्रते्यक राज्याच्या/देशाच्या हिीत हालचाली आद्दण वास्तव्याचे स्वातांत्र्य आहे. 

प्रते्यकाला स्वतिः च्या देशासह कोणताही देश सोिण्याचा आद्दण आपल्या देशात परत जाण्याचा अद्दिकार 

आहे. 

कलम 

14 

• छळापासून इतर देशाांमधे्य आश्रय घेण्याचा आद्दण उपभोगण्याचा अद्दिकार प्रते्यकाला आहे. 

गैर-राजकीय गुन्ह्याांमुळे द्दकां वा सांयुक्त राष््टाांच्या उद्दिष्टाांच्या आद्दण तत्त्वाांच्या द्दवरुद्ध कृत्याांमुळे वास्तद्दवकपणे 

उद्भवलेल्या िटल्याांच्या बाबतीत या अद्दिकाराचा वापर केला जाऊ शकत नाही. 

कलम 

15 

• प्रते्यकाला राष््टीयत्व द्दमळण्याचा अद्दिकार आहे. 

कोणालाही सै्वरपणे त्याच्या राष््टीयत्वापासून वांद्दचत ठेवले जाणार नाही द्दकां वा त्याचे राष््टीयत्व बदलण्याचा 

अद्दिकार नाकारला जाणार नाही. 

कलम 

16 

• वांश, राष््टीयत्व द्दकां वा िमावच्या कोणत्याही मयावदेद्दशवाय पूणव वयाच्या स्त्री-पुरुषाांना लग्न करण्याचा आद्दण कुटुांब 

स्थापन करण्याचा अद्दिकार आहे. त्याांना द्दववाहाप्रमाणे, द्दववाहादरम्यान आद्दण द्दवघटनाच्या वेळी समान 

अद्दिकार आहेत. 

• द्दववाह केवळ इचु्छक जोिीदाराच्या मुक्त आद्दण पूणव सांमतीनेच केला जाईल. 

• कुटुांब हे समाजाचे नैसद्दगवक आद्दण मूलभूत गट एकक आहे आद्दण समाज आद्दण राज्य याांच्याकिून सांरक्षण 

द्दमळण्याचा हक् आहे. 

कलम 

17 

• प्रते्यकाला स्वतिः  तसेच दुसर्याांबरोबर मालमत्ता िारण करण्याचा अद्दिकार असला पाद्दहजे. 

• कोणालाही त्याच्या मालमते्तपासून मनमानीपणे वांद्दचत ठेवता येणार नाही. 
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कलम 

18 

• प्रते्यकाला द्दवचार, द्दववेक आद्दण िमव स्वातांत्र्याचा अद्दिकार आहे; या अद्दिकारामधे्य त्याचा िमव द्दकां वा श्रद्धा 

बदलण्याचे स्वातांत्र्य, एकटे द्दकां वा इतराांसह समुदायात आद्दण साववजद्दनक द्दकां वा िाजगी, द्दशकवण, आचरण, 

उपासना आद्दण पाळण्यात त्याचा िमव द्दकां वा द्दवश्वास व्यक्त करण्याचे स्वातांत्र्य समाद्दवष्ट आहे. 

कलम 

19 

• प्रते्यकाला मत आद्दण अद्दभव्यक्ती स्वातांत्र्याचा अद्दिकार आहे; या अद्दिकारामधे्य हस्तके्षप न करता मते 

ठेवण्याचे आद्दण कोणत्याही माध्यमाांद्वारे आद्दण सीमाांची पवाव न करता माद्दहती आद्दण कल्पना शोिणे, प्राप्त 

करणे आद्दण प्रदान करण्याचे स्वातांत्र्य समाद्दवष्ट आहे. 

कलम 

20 

• प्रते्यकास शाांततापूणव सभा स्वातांत्र्य व सांघटना करण्याचा अद्दिकार आहे. 

• कोणावरही असोद्दसएशनशी सांबांद्दित असण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. 

कलम 

21 

• प्रते्यकाला स्वत: द्दकवा आपल्या मजी नुसार द्दनविलेल्या लोक-प्रद्दतद्दनिीद्वारे स्वताच्या  देशाच्या/राज्याच्या 

शासनामधे्य सहभागी होण्याचा अद्दिकार असला पाद्दहजे. 

• प्रते्यकाला त्याच्या देशाच्या साववजद्दनक सेवेत प्रवेश द्दमळण्याचा समान अद्दिकार असेल. 

• लोकाांची इच्छा सरकारच्या अद्दिकाराचा आिार असेल; ही इच्छा द्दनयतकाद्दलक आद्दण वास्तद्दवक 

द्दनविणुकाांमधे्य व्यक्त केली जाईल जी साववद्दिक आद्दण समान मताद्दिकाराने असेल आद्दण गुप्त मतदानाने 

द्दकां वा समतुल्य मुक्त मतदान प्रद्दक्रयेद्वारे आयोद्दजत केली जाईल. 

आश्वथवक, सामाश्वजक आश्वण साांसृ्कश्वतक हक् 

कलम 

22 

• प्रते्यकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाद्दजक सुरद्दक्षतता प्राप्त करुन घेण्याचा अद्दिकार आहे आद्दण 

राष््टीय प्रयत्न व आांतरराष््टीय सहकायव याांच्याद्वारे व प्रते्यक राष््टाच्या व्यवस्थेनुसार व सािनसांमतीनुसार आपल्या 

प्रद्दतषे्ठस व आपल्या व्यखक्तमत्त्वाच्या मुक्त/पूणव द्दवकासासाठी अद्दनवायव असलेले सामाद्दजक,आद्दथवक व 

साांसृ्कद्दतक अद्दिकार सांपादन करण्याचा हक् आहे. 

कलम 

23 

• प्रते्यकाला काम करण्याचा, त्याच्या आविीचा रोजगार द्दनविण्याचा, कामाच्या न्याय्य आद्दण अनुकूल 

पररखस्थतीचा तसेच बेरोजगारी याांपासून सांरक्षण करण्याचा अद्दिकार असला पाद्दहजे. 

• कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रते्यकाला समान वेतन समान कामाबिल द्दमळवण्याचा अद्दिकार आहे. 

• काम करणार्या प्रते्यकाला न्याय्य आद्दण अनुकूल मोबदला द्दमळण्याचा हक् आहे, ज्यामुळे स्वतिः ला आद्दण 

त्याच्या कुटुांबासाठी मानवी प्रद्दतषे्ठचे अखस्तत्व सुद्दनद्दित करता येईल आद्दण आवश्यक असल्यास, सामाद्दजक 

सांरक्षणाच्या इतर माध्यमाांद्वारे त्याला पूरक केले जाईल. 

• प्रते्यकाला आपल्या द्दहतसांबांिाांच्या रक्षणासाठी कामगार सांघटना स्थापन करण्याचा आद्दण त्यात सामील 

होण्याचा अद्दिकार आहे. 

कलम 

24 

• प्रते्यकास आराम आद्दण द्दवश्राांतीचा अद्दिकार आहे, ज्यामधे्य कामाचे तास आद्दण वेतनासह द्दनयतकाद्दलक 

सुट्ट्ाांची वाजवी मयावदा समाद्दवष्ट आहे. 
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• प्रते्यकाला स्वत:चे व आपल्या कुटुांद्दबयाांचे आरोग्य व स्वास्थ याांच्या दृष्टीने योग्य राहणीमान रािण्याचा अद्दिकार 

असेल. ज्यामधे्य वस्त्र,वैद्यकीय मदत,अन्न, द्दनवारा व आवश्यक सामाद्दजक सोई -सुद्दविा याांची तरतूद असली 

पाद्दहजे. गोष्टी ांचा समावेश होतो. 

• त्याचप्रमाणे आजारपण,बेकारी, अपांगता वैिव्य द्दकां वा वािवक्य यामुळे द्दकां वा त्याच्या आवाक्याबाहेरील 

पररखस्थतीमुळे उदरद्दनवावहाचे दुसरे सािन उपलब्ध नसल्यास सुरद्दक्षतता द्दमळण्याचा अद्दिकार आहे. 

• मुले आद्दण माता याांना अद्दतद्दवशेष देिरेि व सहाय्य द्दमळण्याचा हक् असला पाद्दहजे. सवव मुलाांना मग ती 

अनौरस असोत द्दकां वा औरस असोत, एकाच प्रकारचे सामाद्दजक सांरक्षण द्दमळाले पाद्दहजे. 

कलम 

26 

• प्रते्यकाला द्दशक्षणाचा अद्दिकार आहे. द्दकमान प्राथद्दमक आद्दण मूलभूत टप्प्यात द्दशक्षण मोर्त असले पाद्दहजे. 

प्राथद्दमक द्दशक्षण सक्तीचे असेल. ताांद्दिक आद्दण व्यावसाद्दयक द्दशक्षण सववसािारणपणे उपलब्ध करून द्ददले 

जाईल आद्दण गुणवते्तच्या आिारावर उच्च द्दशक्षण सवाांसाठी समान प्रमाणात उपलब्ध असेल. 

• मानवी व्यखक्तमत्त्वाच्या पूणव द्दवकासासाठी आद्दण मानवी हक् आद्दण मूलभूत स्वातांत्र्याांचा आदर मजबूत 

करण्यासाठी द्दशक्षण द्दनदेद्दशत केले जाईल. हे सवव राषे््ट, वाांद्दशक द्दकां वा िाद्दमवक गटाांमधे्य समजूतदारपणा, 

सद्दहषु्णता आद्दण मैिीला प्रोत्साहन देईल आद्दण शाांतता रािण्यासाठी सांयुक्त राष््टाांच्या द्दक्रयाकलापाांना पुढे 

करेल. 

• पालकाांना त्याांच्या मुलाांना कोणत्या प्रकारचे द्दशक्षण द्यायचे हे द्दनविण्याचा अद्दिकार आहे. 

कलम 
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• प्रते्यकाला समाजाच्या साांसृ्कद्दतक जीवनात मुक्तपणे सहभागी होण्याचा, कलेचा आनांद घेण्याचा आद्दण 

वैज्ञाद्दनक प्रगती आद्दण त्याचे र्ायदे यात सहभागी होण्याचा अद्दिकार आहे. 

• आपण द्दनमावण केलेल्या कोणत्याद्दह वैज्ञाद्दनक, साद्दहखत्यक द्दकां वा कलात्मक कृतीपासून द्दनष्पन्न होणार्या नैद्दतक 

व भौद्दतक द्दहतसांबांिाांना सांरक्षण द्दमळण्याचा प्रते्यकास अद्दिकार आहे. 

कलम 
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• प्रते्यकाला सामाद्दजक आद्दण आांतरराष््टीय व्यवस्थेचा हक् आहे ज्यामधे्य या घोषणेमधे्य नमूद केलेले 

अद्दिकार आद्दण स्वातांत्र्य पूणवपणे प्राप्त केले जाऊ शकतात. 

व्यक्तीचे कतवव्य 

कलम 

29 

• प्रते्यकाची समाजाप्रती काहीतरी कतवव्य असतात. म्हणून समाजामधे्य व्यक्तीचा पूणव आद्दण मुक्त द्दवकास होऊ 

शकतो. 

• आपले अद्दिकार व स्वातांत्र्य याांचा उपभोग घेताना इतराांचे अद्दिकार व स्वातांत्र्य यास योग्य मान्यता द्दमळावी व 

त्याांचा योग्य तो आदर रािला जावा आद्दण लोकशाही समाज व्यवस्थेत नीद्दतमत्ता, साववजद्दनक सुव्यवस्था व 

सववसािारण लोकाांचे कल्याण यासांबांिातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूणव केल्या जाव्यात या आद्दण केवळ 

याच कारणासाठी कायद्याने ज्या मयावदा घालून द्ददल्या असतील त्याच मयावदाांच्या अिीन प्रते्यक व्यक्तीस राहावे 

लागेल. 

• हे अद्दिकार आद्दण स्वातांत्र्य कोणत्याही पररखस्थतीत सांयुक्त राष््टाांच्या उद्दिष्टाांच्या आद्दण तत्त्वाांच्या द्दवरोिात 

वापरले जाऊ शकत नाही. 
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• या घोषणेतील कोणत्याही गोष्टीचा अथव कोणत्याही राज्य, गट द्दकां वा व्यक्तीला कोणत्याही कृतीत गुांतण्याचा 

द्दकां वा येथे नमूद केलेल्या कोणत्याही अद्दिकार आद्दण स्वातांत्र्याांचा नाश करण्याच्या उिेशाने कोणतेही कृत्य 

करण्याचा कोणताही अद्दिकार सूद्दचत करता येणार नाही. 
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