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जीवित पणाचा अधिकार (अनुच्छेद 21) 

जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वािंत्र्याचा हतक भारिीय संववधानाने कलम 21 नुसार ननक्चचि केला आहे. हा एक अनिशय 
महत्त्वाचा आणि ववस्ििृ ववषय आहे आणि भारिािील नागररकांसाठी त्याचे अनेक पररिाम आहेि. या लेखाि, िुम्ही 
कलम 21 आणि एमपीएससी परीक्षेसाठी त्याि काय समाववष्ट आहे याबद्दल सवव काही वाचू शकिा. 

जीवित पणाचा अधिकार 

कलम 21 नुसार: 

"जीवन आणि वैयक्तिक स्वािंत्र्याचे संरक्षि: कायद्याने स्थावपि केलेल्या प्रक्रियेशशवाय कोित्याही व्यतिीला त्याचे जीवन 
क्रकंवा वैयक्तिक स्वािंत्र्य हहरावून घेिले जािार नाही." 

• हा मूलभूि अधधकार प्रत्येक व्यतिी, नागररक आणि परदेशी यांना उपलब्ध आहे. 

• कलम 21 दोन अधधकार प्रदान करिे: 

• जगण्याचा अधधकार 

• वैयक्तिक स्वािंत्र्याचा अधधकार 

• कलम 21 द्वारे प्रदान केलेला मूलभूि अधधकार हा संववधानाने हमी हदलेल्या सवावि महत्त्वाच्या अधधकारांपैकी एक आहे. 

• भारिाच्या सवोच्च न्यायालयाने या अधधकाराचे विवन 'मूलभूत हककाांचे हृदय' असे केले आहे. 

• अधधकार ववशेषिः नमूद करिो की कायद्याने स्थावपि केलेल्या प्रक्रियेशशवाय कोित्याही व्यतिीला जीवन आणि 
स्वािंत्र्यापासून वंधचि ठेविा येिार नाही. याचा अथव असा होिो की हा अधधकार केवळ राज्याववरुद्ध प्रदान करण्याि 
आला आहे. येथे राज्यामध्ये केवळ सरकारच नाही िर सरकारी ववभाग, स्थाननक स्वराज्य संस्था, ववधधमंडळ इत्यादींचाही 
समावेश होिो. 

• कोित्याही खाजगी व्यतिीने दसुर् या व्यतिीच्या या अधधकारांवर अनििमि केल्यास कलम 21 च ेउल्लंघन होि नाही. 
या प्रकरिाि पीडडि व्यतिीसाठी उपाय कलम 226 अिंगवि क्रकंवा सामान्य कायद्यानुसार असेल. 

• जगण्याचा अधधकार हा केवळ जगण्याचा अधधकार नाही. याि सन्मान आणि अथवपूिव जीवन जगण्यास सक्षम असिे 
देखील आवचयक आहे. 
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• कलम 21 चे मुख्य उद्हदष्ट हे आहे की जेव्हा एखाद्या व्यतिीचा जगण्याचा क्रकंवा स्वािंत्र्याचा अधधकार राज्याकडून 
काढून घेिला जािो िेव्हा िो कायद्याच्या ववहहि प्रक्रियेनुसारच असावा. 

कलम 21 चा अर्थ लािणे 

न्यानयक हस्िक्षेपाने हे सुननक्चचि केले आहे की कलम 21 ची व्याप्िी अरंुद आणि मयावहदि नाही. अनेक ऐनिहाशसक 
ननवाडयांद्वारे िी रंुदावि आहे. 

कलम 21 शी सांबांधित काही महत्त्िाची प्रकरणे: 

1. ए.के. गोपालन प्रकरि (1950): 1950 पयिं, कलम 21 ला थोडासा वाव होिा. या प्रकरिाि, SC ने अस ेमानले की 
'कायद्याद्वारे स्थावपि कायवपद्धिी' या अशभव्यतिी, घटनेने अमेररकन 'डयू प्रोसेस' ऐवजी वैयक्तिक स्वािंत्र्याच्या ब्रिहटश 
संकल्पनेला मूिव रूप हदले आहे. 

2. मेनका गांधी ववरुद्ध युननयन ऑफ इंडडया केस (1978): या प्रकरिाने गोपालन खटल्याचा ननकाल रद्द केला. येथे, 
एससीने म्हटले आहे की कलम 19 आणि 21 हे वॉटरटाइट कंपाटवमेंट नाहीि. कलम 21 मधील वैयक्तिक स्वािंत्र्याच्या 
कल्पनेला अनेक अधधकारांसह ववस्ििृ व्याप्िी आहे, त्यापैकी काही कलम 19 अंिगवि मूिव स्वरुपाि आहेि, त्यामुळे त्यांना 
'अनिररति संरक्षि' शमळिे. न्यायालयाने असेही सांधगिले की कलम 21 अंिगवि येिारा कायदा कलम 19 अंिगवि 
आवचयकिा पूिव करिो. याचा अथव एखाद्या व्यतिीचे जीवन क्रकंवा स्वािंत्र्य हहरावून घेण्यासाठी कायद्याखालील कोििीही 
प्रक्रिया अन्यायकारक, अवास्िव क्रकंवा मनमानी नसावी. शलकं केलेल्या लेखाि मेनका गांधी प्रकरि सववस्िर वाचा. 

3. फ्राक्न्सस कोराली मुशलन ववरुद्ध कें द्रशाशसि प्रदेश हदल्ली (1981): या प्रकरिाि, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या 
व्यतिीच ेजीवन क्रकंवा स्वािंत्र्य हहरावून घेण्याची कोििीही प्रक्रिया वाजवी, न्याय्य आणि न्याय्य असली पाहहजे आणि 
मनमानी, लहरी क्रकंवा काल्पननक नसावी. 

4. ओल्गा टेशलस ववरुद्ध बॉम्बे म्युननशसपल कॉपोरेशन (1985): या प्रकरिाने पूवी घेिलेल्या भूशमकेचा पुनरुच्चार केला की 
एखाद्या व्यतिीचे मूलभूि हतक हहरावून घेिारी कोििीही प्रक्रिया ननष्पक्ष आणि न्यायाच्या ननकषांशी सुसंगि असावी. 

5. उन्नी कृष्िन ववरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (1993): या प्रकरिाि, SC ने जगण्याच्या अधधकाराच्या ववस्िाररि व्याख्येचे 
समथवन केले. 
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न्यायालयाने आिीच्या ननकालाांिर आिाररत कलम 21 मध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकाराांची यादी ददली. त्यापैकी काही 
आहेत: 

1. गोपनीयिेचा अधधकार 

2. परदेशाि जाण्याचा अधधकार 

3. ननवारा हतक 

4. एकांिवासाच्या ववरोधाि हतक 

5. सामाक्जक न्याय आणि आधथवक सक्षमीकरिाचा अधधकार 

6. हँडकक्रफंग ववरुद्ध उजवीकडे 

7. कोठडीि मतृ्यू ववरुद्ध अधधकार 

8. ववलंब्रबि अंमलबजाविी ववरुद्ध अधधकार 

9. डॉतटरांची मदि 

10. साववजननक फाशी ववरुद्ध अधधकार 

11. सांस्कृनिक वारशाचे संरक्षि 

12. प्रदषूिमुति पािी आणि हवेचा अधधकार 

13. प्रत्येक बालकाचा पूिव ववकासाचा अधधकार 

14. आरोग्य आणि वदै्यकीय मदिीचा अधधकार 

15. शशक्षिाचा अधधकार 

16. अंडर-ट्रायलचे संरक्षि 
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जीिन आणण इच्छामरणाचा अधिकार 

जगण्याचा अधधकार मरिाच्या, ववशेषि: सन्मानाने मरण्याच्या अधधकारापयिंही वाढिो का यावर अनेक वादवववाद आहेि. 
इच्छामरि हा एक ववषय आहे जो वारंवार बािम्यांमध्ये हदसिो. अनेक देशांनी इच्छामरिाला कायदेशीर मान्यिा हदली 
आहे (नेदरलँड, बेक्ल्जयम, कोलंब्रबया, लतझेंबगव). 

इच्छामरि म्हिजे दःुख आणि वेदना कमी करण्यासाठी जािूनबुजून जीवन संपवण्याची प्रथा. त्याला ‘दया हत्या’ असेही 
म्हििाि. 

इच्छामरिाचे ववववध प्रकार आहेि: ननक्ष्िय आणि सक्रिय. 

ननष्रीय इच्छामरण: येथेच आजारी व्यतिीसाठी उपचार मागे घेिले जािाि, म्हिजेच जीवन चालू ठेवण्यासाठी आवचयक 
असलेल्या अटी मागे घेिल्या जािाि. 

सक्ररय इच्छामरण: येथ ेएक डॉतटर जािूनबुजून प्रािघािक पदाथांच्या वापराने एखाद्याच ेजीवन संपवण्यासाठी हस्िक्षेप 
करिो.हे डॉकटराांच्या सहाय्याने केलेल्या आत्महत्येपेक्षा वेगळे आहे, क्जथे रुग्ि स्विःच प्रािघािक औषधे घेिो. सक्रिय 
इच्छामतृ्यूमध्ये, हे एक डॉतटर आहे जे औषधे देिाि. 

ऐच्च्छक इच्छामरण: या अिंगवि, इच्छामरि रुग्िाच्या संमिीने केले जािे. 

स्िैच्च्छक इच्छामरण: या अंिगवि, रुग्ि संमिी देऊ शकि नाहीि (कोमा क्रकंवा गंभीरपिे मेंदलूा नुकसान झालेले) आणि 
दसुरी व्यतिी रुग्िाच्या विीने हा ननिवय घेिे. 

अनैच्च्छक इच्छामरण: इच्छामरि रुग्िाच्या इच्छेववरुद्ध केले जािे आणि याला खून मानले जािे. 

इच्छामरणािरील आांतरराष्रीय च्स्र्ती: 

नेदरलँडस आणि बेक्ल्जयममध्ये इच्छामरि आणि डॉतटरांच्या मदिीने आत्महत्या या दोन्ही कायदेशीर आहेि. 

जमवनीमध्ये इच्छामरि बेकायदेशीर आहे िर डॉतटरांच्या सहाय्याने आत्महत्या कायदेशीर आहे. 

भारि, ऑस्टे्रशलया, इस्रायल, कॅनडा आणि इटलीमध्ये इच्छामरि आणि डॉतटरांच्या मदिीने आत्महत्या बेकायदेशीर आहेि. 

भारतात इच्छामरण 

पॅशसव्ह इच्छामरिाला भारिाि कायदेशीर मान्यिा देण्याि आली आहे. 
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• 2018 मध्ये, SC ने कायमस्वरूपी वनस्पनिजन्य अवस्थेि असलेल्या रुग्िांना जीवन समथवन काढून घेण्याद्वारे ननक्ष्िय 
इच्छामतृ्यूला कायदेशीर मान्यिा हदली. 

• हा ननिवय अरुिा शानबाग यांच्याशी संबंधधि प्रशसद्ध खटल्यािील ननकालाचा एक भाग म्हिून घेण्याि आला होिा, जी 
2015 मध्ये निचा मतृ्यू होईपयिं 4 दशकांहून अधधक काळ वनस्पनिजन्य अवस्थिे जगि होत्या. 

• न्यायालयाने प्रािघािक इंजेतशनद्वारे सक्रिय इच्छामरि नाकारले. सक्रिय इच्छामरि भारिाि बकेायदेशीर आहे. 

• देशाि इच्छामरिाचे ननयमन करिारा कोििाही कायदा नसल्यामुळे, न्यायालयाने सांधगिले की जोपयिं भारिीय संसद 
योग्य कायदा करि नाही िोपयिं त्याचा ननिवय देशाचा कायदा बनिो. 

• ननष्िीय इच्छामरि कठोर मागवदशवक ित्त्वांनुसार कायदेशीर आहे. 

• यासाठी, रुग्िांनी शलक्व्हंग इच्छेद्वारे संमिी हदली पाहहजे, आणि एकिर वनस्पनिजन्य अवस्थेि क्रकंवा गंभीर आजारी 
असले पाहहजे. 

• शलक्व्हंग ववल: हा एक कायदेशीर दस्िऐवज आहे ज्यामध्ये एखादी व्यतिी आजारपिामुळे क्रकंवा अक्षमिेमुळे स्विःसाठी 
असे ननिवय घेण्यास सक्षम नसल्यास त्यांच्या आरोग्यासाठी कोििी कारवाई करावी हे ननहदवष्ट करिे. 

• जेव्हा ननष्पादक (क्जवंि इच्छेचा) बरे होण्याची आशा नसिाना गंभीर आजारी पडिे, िेव्हा डॉतटर रुग्िाला आणि/क्रकंवा 
त्याच्या पालकांना सूधचि केल्यानंिर हॉक्स्पटलचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करेल. 
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