
www.byjusexamprep.com 
 
 

   
 

ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 

ചർച്ചാ പ ായിനറ്ുകൾ 

 ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ - ആമുഖവുും പരിണാമവുും 

 മനുഷ്യാവകാശ സുംരക്ഷണ നിയമും, 1993 

 മനുഷ്യാവകാശ സുംരക്ഷണ നിയമും (ഭേദഗതി) 2019 

ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 

ആമുഖം 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങലെക്കുറിച്ച ് ഓർത്തിരിഭക്കണ്ട അടിസ്ഥാന വസ്തു ത, അവ 

നിയമനിർമ്മാണത്തിെൂലടഭയാ ഏലതങ്കിെുും ശാസനയിെൂലടഭയാ ഏലതങ്കിെുും 

രാഷ്്്ടീയ പരമാധികാരിയുലട സമ്മാനഭമാ ഔദാരയഭമാ അല്ല, മറിച്ച ്മനുഷ്യനല്റ 

നിെനിൽപ്പിൽ അന്ത്ർെീനമായ അവകാശങ്ങൊണ ്എന്നതാണ.് 

 ഈ അവകാശങ്ങൾ കകകാരയും ലെയ്യുന്ന ഏലതാരു നിയമത്തിനല്റയുും ഉഭേശയും 

അവലര തിരിച്ചറിയുക, അവരുലട വയായാമും നിയ്ന്ത്ിക്കുക, അവ 

നടപ്പിൊക്കുന്നതിനുും അനുബന്ധ കാരയങ്ങൾക്കുമായി നൽകുക എന്നതാണ.് 

 ഒരു പരിഷ്കൃ ത സമൂഹത്തിലെ െിെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങെുലട അെുംഘനീയത 

ഈ ആമുഖലത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ.് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 

സാർവ്തികവുും അവിോജ്യവുും പരസ്പരാ്ശിതവുമാണ്. 

  എല്ലാ മനുഷ്യലരയുും മനുഷ്യകുടുുംബത്തിലെ തുെയ അുംഗമാക്കുന്ന മാനയമായ 

മാനുഷ്ിക അസ്തിതവത്തിന്ലറ എല്ലാ വശങ്ങെുും ഉൾലപ്പടുത്തുന്നതിനാണ് 

്പാഭയാഗികമായി 'മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ' നിർവെിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് 

 മനുഷ്യനല്റ അന്ത്സ്സാണ ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട അന്ത്സത്ത. ഈ 

വശലത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശാെമായ ധാരണയുും വയക്തിയുലട അന്ത്സ്സിനല്റ 

പരിധിലയക്കുറിച്ചുള്ള വിെമതിപ്പുമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട യഥാർത്ഥ 

വയാപ്തി നിർവെിക്കുന്നത.് 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുലെ അെിസ്ഥാന സവിപശഷ്ത 

 മനുഷ്യരായതുലകാണ്്ട മാ്തും ആെുകൾക്ക ് അവകാശങ്ങെുണ്്ട: മാനയമായ 

ഒരു മനുഷ്യജ്ീവിതും നയിക്കാൻ ഓഭരാ വയക്തിക്കുും അവകാശമുണ്്ട, 

കൂടാലത എല്ലാ ആെുകൾക്കുും ഒഭര ഭനട്ടും കകവരിക്കുന്നതിനായി 

്പവർത്തിക്കാൻ. ജ്ാതി, നിറും, മതും, െിുംഗഭേദും എന്നിവയുലട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അവകാശങ്ങൾ നിഭഷ്ധിക്കാനാവില്ല. 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സാർവ്തികമാണ്: അവർ രാഷ്്്ടഭമാ വുംശഭമാ 

െിുംഗഭമാ നിറഭമാ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാ രാഷ്്്ടങ്ങെിെുും, 

നിറത്തിെുും, വർഗത്തിെുും, മതത്തിെുും ലപട്ട ആെുകൾക്ക ്എല്ലായിടത്തുും 

ഒഭര അവകാശമുണ്്ട. ഭൊകത്തിലെ എല്ലാ േൂഖണ്ഡങ്ങെിലെയുും 

വികസിതവുും വികസവരവുമായ രാജ്യങ്ങൾ അവരുലട എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുും 

ഒഭര അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകണും. 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എല്ലാ ആെുകലെയുും തുെയരായി കാണുന്നു: "എല്ലാ 

മനുഷ്യരുും സവത്ന്ത്രുും അവകാശങ്ങെിെുും അന്ത്സ്സുകെിെുും തുെയരായി 

ജ്നിക്കുന്നു" എന്ന ആശയലത്ത പിന്ത്ുടരുന്നു, അതിനാൽ ഒഭര 

അവസരങ്ങെുും െികിത്സയുും അർഹിക്കുന്നു, അഭതസമയും അവരുലട 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 

   
 

വയതയസ്ത സുംസ്കാരങ്ങെുും പാരമ്പരയങ്ങെുും, രാഷ്്്ടീയ ഭ്പരണ, കെുംഗികത, 

സാമൂഹിക ഉത്ഭവും, പദവി മുതൊയവ. അതിനാൽ, രാജ്യലത്ത എല്ലാ 

ആെുകൾക്കുും ഒഭര അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗവൺലമന്റുകൾ 

്പവർത്തിക്കണും, മാ്തമല്ല സമൂഹത്തിലെ െിെ വിോഗങ്ങൾക്ക ് ആ 

അവസരങ്ങൾ ഒഭരഭപാലെയാക്കാനുള്ള അധിക ഭജ്ാെിയുും ഇതിൽ 

ഉൾലപ്പഭട്ടക്കാും; ഉദാ: സ്്തീകെുും കുട്ടികെുും വികൊുംഗരുും. 

 ഈ അവകാശങ്ങൾ ്പാഥമികമായി വയക്തികൾക്കുള്ളതാണ്: ഇതിനർത്ഥും 

അവർ ഒരു വയക്തിയുും േരണകൂടവുും തമ്മിെുള്ള ബന്ധലത്തക്കുറിച്ചാണ.് 

തൽഫെമായി, എല്ലാവർക്കുും അവരുലട അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായുും 

ആസവദിക്കാനുും സവത്ന്ത്മായി വിനിഭയാഗിക്കാനുും കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹും 

സൃഷ്ടിഭക്കണ്ടത് സർക്കാരാണ.് 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മാനവികതയുലട അടിസ്ഥാന തതവങ്ങലെ 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നു: ഈ അവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യനല്റ വയക്തിതവത്തിന്ലറ 

വികാസത്തിനുും മനുഷ്യനല്റ അന്ത്സ്സിനുും ഭവണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ.് 

ജ്ീവിക്കാനുള്ള അവകാശും, അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സവാത്ന്ത്യും, 

പീഡനത്തിൽ നിന്നുള്ള സവാത്ന്ത്യും എന്നിവയാണ് അത്തരും 

അവകാശങ്ങെുലട ഉദാഹരണങ്ങൾ. 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട ഭ്പാത്സാഹനവുും സുംരക്ഷണവുും ഭദശീയ 

അതിരുകെിൽ മാ്തും ഒതുങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച ്ഭൊകലമമ്പാടുും ്പഭയാഗിക്കുന്ന 

െിെ ആദർശങ്ങലെ വയവസ്ഥലപ്പടുത്തുന്നു: ഈ അവകാശങ്ങൾക്കുള്ള 

ല്പാഭമാഷ്ൻ, സുംരക്ഷണും, ആദരവ ് എന്നിവ തൃപ്തിലപ്പടുത്തുന്ന 

വയവസ്ഥകൾ നിറഭവറ്റുന്നതിന ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങലെ 

െുമതെലപ്പടുത്തുന്നു. 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുലെ  രിണാമം 

 യൂഭറാപ്പിലെ െിെ ആദയകാെ ഭദശീയ ൊർട്ടറുകെിെുും േരണഘടനകെിെുും 

അവകാശങ്ങെുലട ഒരു ബില്ലിന്ലറ സുംഭയാജ്നും ഈ ആശയും സമീപകാെ 

ഉത്ഭവമലല്ലന്ന ്സൂെിപ്പിക്കുന്നു. 

 1215-ലെ മാഗ്നാകാർട്ട, 1579-ലെ യൂണിയൻ ഓഫ ്യൂല്ടക്റ്റ ്(ലനതർൊൻഡ്സ)്, 1689-ലെ 

്ബിട്ടീഷ് ് ബിൽ ഓഫ ് കററ്റസ് ് എന്നിവയായിരുന്നു െിെ മൗെിക 

സവാത്ന്ത്യങ്ങലെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയലത്ത പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്ന ആദയകാെ യൂഭറാപയൻ 

ൊർട്ടറുകൾ. 

 ഈ ൊർട്ടറുകൾ ഒരു ്പഭതയക പദവി കകവശും ലവച്ചാൽ ഒരാൾക്ക ്

അവകാശലപ്പടാനാകുന്ന െിെ സവാത്ന്ത്യങ്ങൾ വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്ട, അത് എല്ലാും 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നവയല്ല, മറിച്ച ്ഒരു വയക്തിക്ക ്നൽകലപ്പട്ടതാണ.് അടുത്ത ഏതാനുും 

നൂറ്റാണ്ടുകെിൽ, സവാത്ന്ത്യും എന്ന ആശയും പദവിയിൽ നിന്ന ് ്കഭമണ 

ഭവർലപടുത്തുകയുും എല്ലാ മനുഷ്യരുലടയുും അവകാശമായി വീക്ഷിക്കലപ്പടുകയുും 

ലെയ്തു. 

 വടഭക്ക അഭമരിക്കയിലെ ്ബിട്ടീഷ്് ഭകാെനികൾ സവാത്ന്ത്യത്തിനായി 

പരി്ശമിക്കുകയുും സാർവ്തിക സമതവും, െിെ അനിഭഷ്ധയമായ 

അവകാശങ്ങെുലട അസ്തിതവും എന്നിവലയ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1776-ൽ സവന്ത്ും 

സവാത്ന്ത്യ ്പഖയാപനും നടത്തുകയുും ലെയ്ത സമയും കൂടിയാണിത.് ഈ ഭരഖകൾ 

ഒടുവിൽ അഭമരിക്കൻ േരണഘടനയുലട ോഗമായ അഭമരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ ്

കററ്റസ്ിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി. ഈ ആശയത്തിനല്റ അന്ത്ർഭദശീയ വെർച്ച 1789-ലെ 

്ഫഞ്ച ്മനുഷ്യാവകാശ ്പഖയാപനത്തിെൂലട ്പകടമാക്കാൻ കഴിയുും. 
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 18-ഉും 19-ഉും നൂറ്റാണ്ടുകെിലെ അവകാശങ്ങലെ 'ക്ലാസിക്' അവകാശങ്ങൾ എന്ന ്

വിെിക്കാും, വയക്തിയുലട സവാത്ന്ത്യവുമായി ബന്ധലപ്പട്ടതുും നിരവധി ഭദശീയ 

േരണഘടനകെിൽ ഉൾലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ലതാഴിൽ, വിദയാേയാസും, ആഭരാഗയും, 

ഭക്ഷമും എന്നീ ഭമഖെകെിൽ ഇന്ന ് ഗവൺലമന്റുകൾ പുതിയ അവകാശങ്ങൾ 

നൽകുന്നു. ഇവലയ സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന ്വിെിക്കുന്നു. 

 സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ ആദയമായി അന്ത്ർഭദശീയ നിയ്ന്ത്ണങ്ങെിൽ 

ഉൾലക്കാണ്ടിരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന,് ഇനറ്ർനാഷ്ണൽ ഭെബർ ഓർഗകനഭസഷ്ൻ 

(ഐഎൽഒ) 1919 ൽ സ്ഥാപിതമായതുും വിവിധ ലതാഴിൽ നിയ്ന്ത്ണങ്ങെുലട 

ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു. 

 രണ്ടാും ഭൊകമഹായുദ്ധത്തിനല്റ അതിേീകരമായ ്കൂരതകൾ നിെവിലെ 

'മനുഷ്യാവകാശ യുഗത്തിനല്റ' തുടക്കും കുറിക്കുന്നു എന്ന ് പറയാും, കാരണും 

അവരുലട പൗരന്മാഭരാട ് എങ്ങലന ലപരുമാറണലമന്ന ് തീരുമാനിഭക്കണ്ടത ്

വയക്തിഗത രാഷ്്്ടമാണ ്എന്ന കാഴ്ചപ്പാട ്അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 ഐകയരാഷ്്്ടസേയുലട ൊർട്ടറിനല്റ ആമുഖും മൗെിക 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങെിെുള്ള വിശവാസും വീണ്ടുും ഉറപ്പിക്കുന്നു......”. വർഗും, 

െിുംഗഭേദും, ോഷ്, മതും എന്നിങ്ങലനയുള്ള വയതയാസമില്ലാലത എല്ലാവർക്കുമായി 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങഭൊടുും മൗെിക സവാത്ന്ത്യങ്ങഭൊടുമുള്ള ബഹുമാനും 

ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും ലെയ്യുന്നത ്

ഐകയരാഷ്്്ടസേയുലട െക്ഷയങ്ങെിലൊന്നാലണന്ന ് യുഎൻ ൊർട്ടറിനല്റ 

ആർട്ടിക്കിൾ 1 പറയുന്നു. അതിനാൽ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അന്ത്ാരാഷ്്്ട 

സമൂഹത്തിനല്റ നിയമപരമായ ആശങ്കയാണ്. യുഎൻ ൊർട്ടറിൽ ഒപ്പുലവച്ചവർ 

വയക്തിഗതമായുും കൂട്ടായുും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉത്തരവാദിത്തും ഏലറ്റടുക്കുന്നു. 

 1946-ൽ, യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ സ്ഥാപിതമായി, രണ്്ട 

വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ അത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട സാർവ്തിക 

്പഖയാപനത്തിനല്റ കരട ് തയ്യാറാക്കി, അത് 1948-ൽ യുഎൻ ജ്നറൽ അസുംബ്ലി 

(യുഎൻജ്ിഎ) അുംഗീകരിച്ചു. 

 1966-ൽ  ൗര-രാഷ്്്െീയ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്ത്ാരാഷ്്്െ 

ഉെമ്പെിയും സാമ്പത്തിക, സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ 

അവകാശങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള അന്ത്ാരാഷ്്്െ ഉെമ്പെി. സിവിൽ, 

ല ാളിറ്റിക്കൽ റററ്റ്സ ് സംബന്ധിച്ച അന്ത്ാരാഷ്്്െ ഉെമ്പെിയുലെ 

ഒന്നാമലത്തയും രണ്ടാമലത്തയും ഓ ഷ്്ണൽ 

പ് ാപടാപക്കാളുകൾലക്കാപ്പം, ഈ അഞ്്ച പരഖകളും അന്ത്ാരാഷ്്്െ 

മനുഷ്യാവകാശ ബിൽ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. 

 അങ്ങലന, അന്ത്ാരാഷ്്്ടതെത്തിൽ അുംഗീകരിക്കലപ്പട്ട മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഒരു 

പുതിയ അന്ത്ർഭദശീയ ‘നാഗരികതയുലട നിെവാരും’ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. 

രണ്ടാും ഭൊകമഹായുദ്ധത്തിനുഭശഷ്ും, അന്ത്ാരാഷ്്്ട സമൂഹത്തിലെ 

അുംഗതവത്തിന ് ഭയാഗയത ഭനടുന്നതിന,് നീതിയുലട പങ്കിട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

പാെിക്കുക എന്ന ധാർമികമായി ആകർഷ്കമായ ആശയും വീണ്ടുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അന്ത്ാരാഷ്്്ട മനുഷ്യാവകാശ ഭകാഡിനല്റ ഒരു ഭബാഡി 

വികസിപ്പിലച്ചടുത്തിട്ടുണ്്ട. അത് രാഷ്്്ടീയ നിയമസാധുതയുലട ഘടകമായി 

മാറിയിരിക്കുന്നു. പരിഷ്കൃ ത ലപരുമാറ്റത്തിനല്റ ഈ മാനദണ്ഡങങ്ൾ ഭദശീയ 

അന്ത്ർഭദശീയ നിയമസാധുതലയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
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 സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള 'അവകാശങ്ങൾ' വീക്ഷണഭത്താലടയുള്ള 

വികസനലത്ത വീക്ഷിക്കുന്നത ് അടിസ്ഥാനും ഭനടുന്നതായി ഭതാന്നുന്നു. 'എല്ലാ 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുും എല്ലാവർക്കുും', 'ഭൊകും ഒരു കുടുുംബും' എന്നീ നിെവിലെ 

മു്ദാവാകയങ്ങൾലക്കാപ്പും 'നമ്മലെല്ലാവരുും ഒരുഭപാലെ മനുഷ്യരാണ'് എന്നത ്

ഇഭപ്പാൾ കൂടുതൽ സവീകാരയമാലണന്ന ് ഭതാന്നുന്നു. ഇന്ത്യക്കാലര 

സംബന്ധിച്ചിെപത്താളം ഇലതാന്നും  ുതിയ കാരയമല്ല. ‘സർപവ ഭവന്ത്ു 

സുഖിനഃ’, ‘വസുറൈവ് കുെുംബകം’ എന്നിങ്ങലന നമ്മൾ  പണ്ട 

വിശവസിച്ചിരുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 

 ഇന്ത്യൻ േരണഘടന മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട ്പാധാനയും കൃതയമായി 

അുംഗീകരിക്കുകയുും സമതവത്തിനുള്ള അവകാശും, സവാത്ന്ത്യത്തിനുള്ള 

അവകാശും, െൂഷ്ണത്തിലനതിരായ അവകാശും, മതസവാത്ന്ത്യും, സാുംസ്കാരികവുും 

വിദയാേയാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്ന ോഗും-

III-ൽ െിെ മൗെികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. േരണഘടനാപരമായ 

പരിഹാരങ്ങെിഭെക്ക.് 

  ഈ മൗെികാവകാശങ്ങൾ നടപ്പിൊക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സു്പീും ഭകാടതിയുലട 

യഥാർത്ഥ അധികാരപരിധിയുലട രൂപത്തിൽ േരണഘടനാപരമായ 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും ആർട്ടിക്കിൾ 32 നൽകുന്നു. അവരുലട 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട കടന്നുകയറ്റത്തിലനതിലരയുള്ള വയക്തികെുലട 

സുംരക്ഷണമാണിത.് 

 ഇന്ത്യൻ േരണഘടനയുലട നാൊും ോഗും സുംസ്ഥാന നയത്തിനല്റ നിർഭേശക 

തത്തവങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു, അവ േരണത്തിലെ അടിസ്ഥാന തതവങ്ങൊണ,് 

േരണകൂടും അതിനല്റ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുഭമ്പാൾ പാെിഭക്കണ്ടതാണ.് 

ജ്നങ്ങെുലട ഭക്ഷമും, സാമൂഹിക നീതി, ഭജ്ാെി ലെയ്യാനുള്ള അവകാശും, 

വിദയാേയാസും, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, നയായവുും മാനുഷ്ികവുമായ ലതാഴിൽ 

സാഹെരയങ്ങൾ, ദുർബെരുലട താൽപ്പരയങ്ങൾ ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കൽ 

എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു സാമൂഹിക ്കമും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള േരണകൂടത്തിന്ലറ കടമ 

ഇതിൽ ഉൾലപ്പടുന്നു. വിോഗങ്ങൾ, ഭപാഷ്കാഹാര നിെവാരവുും ജ്ീവിത 

നിെവാരവുും ഉയർത്തുന്നതിനുും ലപാതുജ്നാഭരാഗയും ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുും 

പരിസ്ഥിതി, പരിസ്ഥിതി, വനയജ്ീവി എന്നിവയുലട സുംരക്ഷണവുും 

ലമച്ചലപ്പടുത്തെുും. 

 കൂടാലത, മൗെികാവകാശങ്ങെുലട ഗയാരനറ്ി ശക്തിലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

വിശാെമായ ഭ്ശണി ഉൾലക്കാള്ളുന്ന ഓഭരാ പൗരനല്റയുും മൗെിക കടമകൾ 

ആർട്ടിക്കിൾ 51A (േരണഘടനയുലട ോഗും IVA) ൽ ഉണ്ട.് മൗെികാവകാശങ്ങൾ 

നടപ്പാക്കാൻ സു്പീും ഭകാടതിലയ അധികാരലപ്പടുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 32 കൂടാലത, 

അതിനല്റ അധികാരും വിനിഭയാഗിക്കാൻ കഹഭക്കാടതിക്ക ് ആർട്ടിക്കിൾ 226-

നല്റ അധികാരും നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

  മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും നടപ്പിൊക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉയർന്ന 

ജ്ുഡീഷ്യറിയുലട ്പാഥമിക കടമ േരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാണ.് ജ്ുഡീഷ്യൽ 

അവഭൊകനും ഭപാലെ നിയമവാഴ്ച നമ്മുലട േരണഘടനയുലട അടിസ്ഥാന 

സവിഭശഷ്തയാണ.് 
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 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ വിപുെീകരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുലട പരഭമാന്നത 

നീതിപീഠത്തിനല്റ പങ്ക ് ്പശുംസനീയമാണ,് േരണഘടനയുലട ആർട്ടിക്കിൾ 21 

ഏറ്റവുും ഫെ്പദമായ അനുെ്ഭേദമായി അത് കലണ്ടത്തി. മനുഷ്യനല്റ 

അന്ത്സ്സിനുള്ള അവകാശും, ആഭരാഗയകരമായ അന്ത്രീക്ഷത്തിനുള്ള അവകാശും, 

സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശും, ബാെയും സുംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശും, 

തുടങ്ങിയ ആർട്ടിക്കിൾ ്പകാരമുള്ള അവകാശങ്ങെുലട െുംഘനത്തിന ്

നഷ്ടപരിഹാരും നൽകണലമന്ന ്നിരവധി ഭകസുകെിൽ ഇന്ത്യൻ സു്പീും ഭകാടതി 

പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. . 

 

 1948-ലെ സാർവ്തിക മനുഷ്യാവകാശ ്പഖയാപനും ഇന്ത്യൻ േരണഘടനയുലട 

്ഡാഫ്റ്റിുംഗിൽ (ോഗങ്ങൾ III, IV) ലെെുത്തിയ സവാധീനും ഉടനീെും അനുേവലപ്പടുന്നു. 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുലട സാർവ്തിക ്പഖയാപനത്തിെുും െിെ 

സുംവരണങ്ങഭൊലടയുള്ള രണ്്ട ഉടമ്പടികെിെുും ഇന്ത്യ അുംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, 1993 

െക്ഷയം 

 ഒരു ഭദശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ, സുംസ്ഥാനങ്ങെിലെ സുംസ്ഥാന 

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്നുകൾ, മനുഷ്യാവകാശ ഭകാടതികൾ എന്നിവയുലട 

ലമച്ചലപ്പട്ട മനുഷ്യാവകാശ സുംരക്ഷണത്തിനുും അതുമായി ബന്ധലപ്പട്ടഭതാ 

ആകസ്മികമായഭതാ ആയ കാരയങ്ങൾക്കായി വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്ന ഒരു 

നിയമമാണിത.് 

നിയമത്തിന്ലറ സവിപശഷ്തകൾ 

 ആക്ടിനല്റ 3-ാാാും വകുപ്പ ്അനുസരിച്ച,് ഈ നിയമത്തിന ്കീഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 

അധികാരങ്ങൾ വിനിഭയാഗിക്കാനുും നിയുക്തമായ ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നിർവഹിക്കാനുും ഭദശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ എന്നറിയലപ്പടുന്ന ഒരു 

ഭബാഡി ഭക്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുും. 

 കമ്മീഷ്ൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു - 

o സു്പീും ഭകാടതിയുലട ഇന്ത്യയുലട െീഫ ്ജ്സ്റ്റിസായിരുന്ന ഒരു ലെയർഭപഴ്

സൺ 

o സു്പീും ഭകാടതിയിലെ ഒരു ജ്ഡ്ജിഭയാ ആയിരുന്നഭതാ ആയ ഒരു അുംഗും 

o ഒരു കഹഭക്കാടതിയുലട െീഫ ് ജ്സ്റ്റിസായ അലല്ലങ്കിൽ ആയിരുന്ന ഒരു 

അുംഗും 

o മനുഷ്യാവകാശങ്ങെുമായി ബന്ധലപ്പട്ട കാരയങ്ങെിൽ അറിഭവാ ്പാഭയാഗിക 

പരിെയഭമാ ഉള്ള വയക്തികെിൽ നിന്ന ്രണ്്ട അുംഗങ്ങലെ നിയമിക്കണും. 

o നിയമ്പകാരും, ഭദശീയ പട്ടികജ്ാതി കമ്മീഷ്ൻ, ഭദശീയ നയൂനപക്ഷ 

കമ്മീഷ്ൻ, ഭദശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷ്ൻ, ഭദശീയ വനിതാ കമ്മീഷ്ൻ 

തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്മീഷ്നുകെുലട അധയക്ഷന്മാർ എൻഎച്ചആ്ർസിയിൽ 

അുംഗങ്ങൊണ.് 

o കമ്മീഷ്നല്റ െീഫ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ ഒരു ലസ്കട്ടറി ജ്നറൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കുും. 
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 കമ്മീഷ്നല്റ ആസ്ഥാനും ഡൽഹിയിൊയിരിക്കുും, കമ്മീഷ്ൻ ഭക്ര 

സർക്കാരിനല്റ മുൻ അനുമതിഭയാലട ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ ്സ്ഥെങ്ങെിൽ ഓഫീസുകൾ 

സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

പേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ (NHRC) 

 1993-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഭദശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ (NHRC), 2006-ൽ ഭേദഗതി 

വരുത്തിയ 1993-ലെ മനുഷ്യാവകാശ സുംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വയവസ്ഥകൾ 

അനുസരിച്ച ്ഒരു സവത്ന്ത് നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ.് 

 NHRC യുലട ഘടന മുകെിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട, എന്നാൽ അതിനല്റ ്പവർത്തനങ്ങെിൽ 

ഇവ ഉൾലപ്പടുന്നു: 

 

o ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ െുംഘനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട പരാതികൾ 

സവഭമധയാ അലല്ലങ്കിൽ ഒരു നിഭവദനും െേിച്ചതിന ് ഭശഷ്ും NHRC 

അഭനവഷ്ിക്കാും. 

o മനുഷ്യാവകാശ െുംഘനും സുംബന്ധിച്ച ഏലതാരു ആഭരാപണവുും ഉൾലപ്പടുന്ന 

ഏത ്ജ്ുഡീഷ്യൽ ്പ്കിയയിെുും എൻഎച്ച്ആർസിക്ക ്ഇടലപടാൻ കഴിയുും. 

o  തടവുകാരുലട ജ്ീവിത സാഹെരയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന ് സുംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകെുലട നിയ്ന്ത്ണത്തിെുള്ള ഏത ് ജ്യിെുും/സ്ഥാപനവുും ഇതിന് 

സരർശിക്കാും. അധികാരികൾക്ക ് അതിനല്റ നിരീക്ഷണങ്ങലെ 

അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ ശുപാർശകൾ നൽകാും. 

o മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്കുന്ന േരണഘടനയുലട വയവസ്ഥകൾ 

അവഭൊകനും ലെയ്യാനുും ആവശയമായ പുനഃസ്ഥാപന നടപടികൾ 

നിർഭേശിക്കാനുും എൻഎച്ചആ്ർസിക്ക ്കഴിയുും. 

o  മനുഷ്യാവകാശ ഭമഖെയിലെ ഗഭവഷ്ണങ്ങെുും എൻഎച്ചആ്ർസി 

ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 

o സമൂഹത്തിനല്റ വിവിധ ഭമഖെകെിൽ മനുഷ്യാവകാശ 

ഭബാധവത്കരണവുും വിവിധ മാധയമങ്ങെിെൂലട സാക്ഷരതയുും NHRC 

ഭ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 

o ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ െുംഘനങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയുന്ന ഉെിതമായ 

നടപടികൾ ഭക്ര-സുംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക ് ശുപാർശ ലെയ്യാൻ 

എൻഎച്ച്ആർസിക്ക ്അധികാരമുണ്്ട. 

o പാർെലമന്റിനല്റ ഇരുസേകൾക്കുും മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന 

എൻഎച്ച്ആർസിയുലട വാർഷ്ിക റിഭപ്പാർട്ട ് ഇന്ത്യൻ ്പസിഡനറ്ിന ്

െേിക്കുന്നു. 

 അംഗങ്ങളുലെ നിയമന സമിതി: ഒരു ലസെക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സ്ഥാനാർത്ഥികലെ 

രാഷ്്്ടപതിക്ക ്ശുപാർശ ലെയ്യുും. ലസെക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഉൾലപ്പടുന്നു: 

o ്പധാനമ്ന്ത്ി (ലെയർമാൻ) 

o ഭൊകസ്ോ സ്പീക്കർ 

o ഭക്ര ആേയന്ത്ര മ്ന്ത്ി 

o രാജ്യസേയുലട ലഡപയൂട്ടി ലെയർമാൻ 

o പാർെലമന്റിനല്റ ഇരുസേകെിെുും ്പതിപക്ഷ ഭനതാക്കൾ 
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സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷ്ൻ (SHRC) 

 സുംസ്ഥാന െിസ്റ്റിെുും കൺകറന്റ ്െിസ്റ്റിെുും വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാരയങ്ങെിൽ 

മനുഷ്യാവകാശ െുംഘനലത്തക്കുറിച്ച ് അഭനവഷ്ിക്കുും. എന്നാൽ 

എൻഎച്ച്ആർസിഭയാ മഭറ്റലതങ്കിെുും നിയമപരമായ കമ്മീഷ്ഭനാ ഇതിനകും 

അഭനവഷ്ിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ, എസഎ്ച്ചആ്ർസി അത് അഭനവഷ്ിക്കില്ല. െക്ഷയങ്ങെുും 

െുമതെകെുും NHRC ഭപാലെ തലന്ന. 

അംഗങ്ങൾ 

 ഇതിന ്ഒരു ലെയർമാനുും രണ്്ട അുംഗങ്ങെുമുണ്്ട. ലെയർമാൻ എച്ചസ്ിയുലട വിരമിച്ച 

െീഫ ്ജ്സറ്്റിസുും അുംഗങ്ങൾ 7 വർഷ്ലത്ത പരിെയമുള്ള എച്ചസ്ി അലല്ലങ്കിൽ ജ്ില്ലാ 

ജ്ഡ്ജിയുും, കൂടാലത മനുഷ്യാവകാശ ഭമഖെയിൽ അറിഭവാ ്പാഭയാഗിക 

പരിെയഭമാ ഉള്ള ആഭൊ ആയിരിഭക്കണും. 

 എസഎ്ച്ചആ്ർസിയുലട ലെയർഭപഴസ്ലണയുും അുംഗങ്ങലെയുും ഗവർണർ 

നിയമിക്കുന്നു, ഇതിൽ ഉൾലപ്പടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുലട ശുപാർശ ്പകാരും: 

o മുഖയമ്ന്ത്ി (ലെയർഭപഴ്സൺ) 

o ആേയന്ത്ര മ്ന്ത്ി 

o നിയമസോ കൗൺസിെിലെ ്പതിപക്ഷ ഭനതാവ് 

o നിയമസേയിലെ ്പതിപക്ഷ ഭനതാവ് 

o  നിയമസോ സ്പീക്കർ 

o ലെജ്ിഭേറ്റീവ ്കൗൺസിൽ ലെയർമാൻ 

o കഹഭക്കാടതിയിലെ സിറ്റിുംഗ ് ജ്ഡ്ജിലയഭയാ സിറ്റിുംഗ ് ജ്ില്ലാ ജ്ഡ്ജിലയഭയാ 

നിയമിക്കാൻ കഹഭക്കാടതി സിലജ്യുലട ശുപാർശകൾക്ക ്ഭശഷ്ും മാ്തഭമ 

കഴിയൂ. 

o അുംഗങ്ങൾ ഓഫീസ ്ഏലറ്റടുക്കുന്നത ്അവസാനിപ്പിച്ചാൽ, ഭക്ര-സുംസ്ഥാന 

സർക്കാരിന ് കീഴിെുള്ള ഒരു നിയമനത്തിനുും അവർക്ക ് അർഹതയില്ല. 

അുംഗങ്ങൾക്ക ് ്പായപരിധിക്ക ് വിഭധയമായി വീണ്ടുും നിയമനത്തിന ്

അർഹതയുണ്്ട. കാൊവധി 70 വയസ്സ ്അലല്ലങ്കിൽ 5 വർഷ്ും. 

 നീക്കം ലചയ്യൽ നെ െി്കമം 

 പാപ്പരത്തും, അസവാസ്ഥയമുള്ള മനസ്സ്, ശരീരത്തിന്ലറഭയാ മനസ്സിനല്റഭയാ 

കവകെയും, ഒരു കുറ്റകൃതയത്തിന ് തടവിന ് ശിക്ഷിക്കലപ്പട്ടത,് അലല്ലങ്കിൽ 

ശമ്പെമുള്ള ഭജ്ാെിയിൽ ഏർലപ്പട്ടിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൊൽ 

്പസിഡനറ്ാണ ്നീക്കും ലെയ്യുന്നത.് 

 എസസ്ി അഭനവഷ്ണത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാലണന്ന ് കലണ്ടത്തിയാൽ, 

ലതെിയിക്കലപ്പട്ട ഭമാശും ലപരുമാറ്റത്തിഭനാ കഴിവില്ലായ്മയ്ഭക്കാ അഭേഹലത്ത 

നീക്കും ലെയ്യാനുും കഴിയുും. ഗവർണർക്ക ്കലത്തഴുതി അവർക്ക ്രാജ്ിലവക്കാും. 
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അൈികാരങ്ങൾ 

 ഒരു സിവിൽ ഭകാടതിയുലട അധികാരും കമ്മീഷ്നുണ്്ട, ഭകസുകൾ നടന്ന ് ഒരു 

വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ െേിച്ചാൽ ഭകാടതിക്ക ്ഭകാടതിലയ സമീപിക്കാും. 

 ഇരയ്ക്ക ് നഷ്ടപരിഹാരും നൽകാനുും കുറ്റാഭരാപിതലന ഭ്പാസികയൂട്ട ് ലെയ്യാനുും 

ഇതിന ്ശുപാർശ ലെയ്യാും. എന്നാൽ അത്തരും ശുപാർശകൾ നിർബന്ധമല്ല. 

 സുംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സേകൾക്ക ് അവരുലട ശുപാർശകെുും ഉപഭദശും 

സവീകരിക്കാത്തതിനല്റ കാരണങ്ങെുും സഹിതും ഇത ് ്പഭതയകഭമാ വാർഷ്ികഭമാ 

ആയ റിഭപ്പാർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 

 

മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം (പഭേഗതി) 2019 

് ൈാന മാറ്റങ്ങൾ 

 എൻഎച്ചആ്ർസിയുലെ ഘെന: നിയമ്പകാരും, സു്പീും ഭകാടതി െീഫ ്

ജ്സ്റ്റിസായിരുന്ന വയക്തിയാണ ് എൻഎച്ചആ്ർസിയുലട അധയക്ഷൻ. സു്പീും 

ഭകാടതി െീഫ ് ജ്സ്റ്റിഭസാ സു്പീും ഭകാടതി ജ്ഡ്ജിഭയാ ആയിരുന്ന ഒരാൾ 

എൻഎച്ച്ആർസിയുലട അധയക്ഷനാകുലമന്ന ്നിയമും ഭേദഗതി ലെയ്യുന്നു. 

 മനുഷ്യാവകാശങ്ങലെക്കുറിച്ച ് അറിവുള്ള രണ്ടുഭപലര എൻഎച്ച്ആർസിയിൽ 

അുംഗങ്ങൊയി നിയമിക്കാൻ നിയമും വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്നു. മൂന്ന ് അുംഗങ്ങലെ 

നിയമിക്കുന്നതിന ് ഈ നിയമും ഭേദഗതി ലെയ്യുന്നു, അതിൽ ഒരാലെങ്കിെുും ഒരു 

സ്്തീയായിരിക്കുും. നിയമ്പകാരും, ഭദശീയ പട്ടികജ്ാതി കമ്മീഷ്ൻ, പട്ടികവർഗ 

ഭദശീയ കമ്മീഷ്ൻ, ഭദശീയ വനിതാ കമ്മീഷ്ൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ 

കമ്മീഷ്നുകെുലട അധയക്ഷന്മാർ എൻഎച്ചആ്ർസിയിൽ അുംഗങ്ങൊണ.്  

 ഭദശീയ പിന്നാക്ക വിോഗ കമ്മീഷ്ൻ, ഭദശീയ ബാൊവകാശ സുംരക്ഷണ കമ്മീഷ്ൻ, 

വികൊുംഗർക്കായുള്ള െീഫ ് കമ്മീഷ്ണർ എന്നിവലര എൻഎച്ചആ്ർസിയിൽ 

അുംഗങ്ങൊയി ഉൾലപ്പടുത്താൻ നിയമും വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്നു. 

 SHRC ലചയർപ ഴ്സൺ: ആക്ട ് ്പകാരും, SHRC യുലട ലെയർഭപഴ്സൺ ഒരു 

കഹഭക്കാടതി െീഫ ്ജ്സ്റ്റിസ ്ആയിരുന്ന വയക്തിയാണ.് ഒരു കഹഭക്കാടതി െീഫ ്

ജ്സ്റ്റിഭസാ ജ്ഡ്ജിഭയാ ആയിരുന്ന ഒരാൾ എസ്എച്ച്ആർസിയുലട ലെയർഭപഴ്

സണായിരിക്കുലമന്ന ്നിയമും ഭേദഗതി ലെയ്യുന്നു. 

 കാൊവൈി: എൻഎച്ചആ്ർസിയുലടയുും എസഎ്ച്ചആ്ർസിയുലടയുും ലെയർഭപഴ്

സണുും അുംഗങ്ങെുും അഞ്ച ് വർഷ്ഭമാ എഴുപത ് വയസ്സ ് വലരഭയാ, ഏതാഭണാ 

ഭനരലത്തയാഭണാ ആ പദവിയിൽ തുടരുലമന്ന ്നിയമും പറയുന്നു. ഈ നിയമും മൂന്ന ്

വർഷ്മായി അലല്ലങ്കിൽ എഴുപത ്വയസ്സ ്തികയുന്നത ്വലര, ഏതാഭണാ ആദയും അത് 

ഓഫീസ ് കാൊവധി കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാലത, എൻഎച്ചആ്ർസിയിലെയുും 

എസഎ്ച്ചആ്ർസിയിലെയുും അുംഗങ്ങലെ അഞ്ച ് വർഷ്ഭത്തക്ക ് വീണ്ടുും 

നിയമിക്കുന്നതിനുും നിയമും അനുവദിക്കുന്നു. പുനർനിയമനത്തിനുള്ള അഞ്ച് 

വർഷ്ലത്ത പരിധി ഈ നിയമും എടുത്തുകെയുന്നു. 
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 ലസ്കടറി ജനറെിന്ലറ അൈികാരങ്ങൾ: ഈ നിയമും NHRC യുലട ലസ്കട്ടറി 

ജ്നറെിനുും SHRC യുലട ഒരു ലസ്കട്ടറിക്കുും ഭവണ്ടി വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്നു, അവർ 

അവർക്ക ് നിഭയാഗിക്കാവുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിഭയാഗിക്കുന്നു. നിയമും ഇത ്

ഭേദഗതി ലെയ്യുകയുും അതാത ്ലെയർഭപഴസ്നല്റ നിയ്ന്ത്ണത്തിന ്വിഭധയമായി 

എല്ലാ േരണപരവുും സാമ്പത്തികവുമായ അധികാരങ്ങൾ (ജ്ുഡീഷ്യൽ 

്പവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിലക) വിനിഭയാഗിക്കാൻ ലസ്കട്ടറി ജ്നറെിനുും 

ലസ്കട്ടറിക്കുും അനുമതി നൽകുകയുും ലെയ്യുന്നു. 

 പക്ര ഭരണ ് പേശങ്ങൾ: ഭക്ര േരണ ്പഭദശങ്ങൾ നിർവഹിച്ച SHRC 

മനുഷ്യാവകാശ ്പവർത്തനങ്ങൾ ഭക്ര ഗവൺലമന്റിന ് നൽകാലമന്ന ് നിയമും 

അനുശാസിക്കുന്നു. ഡൽഹിയുലട കാരയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശവുമായി 

ബന്ധലപ്പട്ട ്പവർത്തനങ്ങൾ NHRC കകകാരയും ലെയ്യുും.         
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