
मानवी अधिकाराचा जागधिक जाहीरनामा                        

भूधमका 

ज्या अर्थी, मानव कुटुुँबातील सवव व्यक्ी ींची स्वाभाववक प्रवतष्ठा व त्ाींचे समान, व अहरणीय अविकारयाींना मान्यता देणे, हा जगाींत 

स्वातींत्र्य, न्याय व शाींतता याींच्या प्रस्र्थापनेचा पाया होय, 

ज्या अर्थी, मानवी अविकाराींची अवहेलना व अप्रवतष्ठा झाल्याने अमानुष कृते् घडून आली आवण त्ायोगे मानवजातीच्या 

सविवेकबुद्धीवर भयींकर आघात झाला आहे, आवण म्हणून मानवाींना भाषण-स्वातींत्र्याचा व श्रद्धास्वातींत्र्याचा उपभोग घेता येईल, व 

भीतवी गरज, याींपासून त्ाींची मुक्ता होईल, अशा जगाची  उभारणी करणे, ही, सामान्य लोकाींची सवोच्च आकाींक्षा म्हणून घोवषत 

करण्यात आली आहे, 

ज्या अर्थी, जुलूम व दडपशाही याींववरूद्ध अखेर चा उपाय म्हणून, मानवाला, बींड करणे भाग पडू नये यासाठी मानवी अविकाींराचे 

सींरक्षण कायद्याने करणे अत्ावश्यक आहे,  

ज्या अर्थी, राष्ट्र , राष्ट्र ाींमधे्य  वमत्रत्वाचे  सींबींि वृद्द्धींगत  करण्याच्या कायावस चालना देणे अत्ावश्यक आहे, 

ज्या अर्थी, सींयुक् राष्ट्र सींघटनेतील सदस्य-राष्ट्र ाींनी सनदेत, मूलभूत मानवी अविकार, मानवाची प्रवतष्ठा व महत्व, स्त्रीपुरुषाींचे 

समान अविकार याींवरील त्ाींचा  आपवी श्रद्धा वनश्यपूववक पुन्हा व्यक् केली आहे आवण अविकाविक स्वातींत्र्याच्या वातावरणात, 

सामावजक प्रगती, घडवून आणण्याचा व जीवनमान सुिारण्याचा वनिावर केला आहे, 

ज्या अर्थी, सदस्य राष्ट्र ाींनी, सींयुक् राष्ट्र सींघटनेच्या सहकायाांने, मानवी अविकाराींना व मूलभूत स्वातींत्र्यास जागवतक प्रवतष्ठा प्राप्त 

करून देण्याचे, आवण त्ाींचे पालन करण्याचे धे्यय साध्य करण्याची, प्रवतज्ञा केली आहे, 

ज्याअर्थी, या प्रवतजे्ञच्या पररपूतीसाठी, उक् अविकार व सावववत्रक सवव प्रकारचे स्वातींत्र्य याींच्याबाबत जाणीव होणे, अत्ींत 

महत्त्वाचे आहे,  

त्ा अर्थी आता ही सािारण सभा, हा मानवी अविकाराींचा जागवतक जाहीरनामासवव लोकाींसाठी, धे्यय वसद्धीचा एक समान आदशव 

म्हणून उद  घोवषत करते व त्ासाठी प्रते्क व्यक्ीने व समाजातील प्रते्क घटकाने हा जाहीरनामा सतत डोळयापुढे ठेबून, 

अध्यापन व वशक्षण याींच्या िारे या अविकाराींचा व स्वातींत्र्याचा मान, राखला जाण्यासाठी आवण राष्ट्र ीय व आींतरराष्ट्र ीय अशा 

प्रागवतक स्वरूपाच्या, उपाय योजनाींच्या िारे, सदस्य राष्ट्र ाींच्या लोकाींमधे्य व त्ाींच्या के्षत्राविकाराखालील प्रदेशाींतील लोकाींमधे्य 

त्ाींना जागवतक मान्यता वमळवून देण्यासाठी व त्ाींचे पररणाम कारक पालन केले जाण्यासाठी प्रयत्न केला पावहजे. 

कलम १ : 



सवव मानवी व्यद्क् जन्मतःच स्वतींत्र आहेत व त्ाींना समान प्रवतष्ठा व समान अविकार आहेत. त्ाींना ववचारशद्क् व सवविेकबुद्द्ध 

लाभलेली आहे. व त्ाींनी एकमेकाींशी बींिुत्वाचा  भावनेने आचरण करावे. 

कलम २ : 

या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सवव अविकार व सवव प्रकारचे स्वातींत्र्य प्रते्कास आहे व त्ा बाबतीत वींश, वणव, स्त्रीपुरुषभेद, 

भाषा, िमव, राजकीय वकीं वा इतर मतप्रणाली राष्ट्र ीय वकीं वा सामावजक मूलस्र्थान सींपवि, जन्म वकीं वा इतर दजाव यासारखा कोणतावह 

भेदभाव केला जाता कामा नये. 

आणखी असे की, एखादी व्यक्ी ज्या देशाींची वकीं वा प्रदेशाची रवहवासी असेल त्ा देशाच्या वकीं वा प्रदेशाच्या, मग तो देश,  वकीं वा,  

प्रदेश स्वतींत्र असो, ववश्वस्त व्यवस्रे्थ खालील असो, स्वतींत्र शासन नसलेला असो वकीं वा कोणत्ावह प्रकारच्या साववभौमत्वा खालील 

असो, राजकीय, के्षत्राविकारात्मक वकीं वा आींतरराष्ट्र ीय दजावच्या कारणास्तव, कोणतावह भेदभाव करता कामा नये. 

कलम ३ : 

प्रते्कास जगण्याचा, स्वातींत्र्य उपभोगण्याचा व सुरवक्षत असण्याचा अविकार आहे. 

कलम ४ : 

कोणालावह गुलामवगरीत, वकीं वा दास्यात ठेवता कामा नये; सवव प्रकारच्या गुलामवगरीस व गुलामाींच्या व्यापारास मनाई-करण्यात 

आली पावहजे. 

कलम ५ : 

कोणाचावह छळ करता कामा नये वकीं वा त्ास  कू्रर, अमानुष वकीं वा कमीपणा आणणारी बागणूक वकीं वा वशक्षा देता कामा नये. 

कलम ६ : 

प्रते्काला सववत्र कायद्याच्या दृष्ट्ीने माणूस म्हणून मान्यता वमळण्याचा, अविकार आहे. 

कलम ७ : 

सवव लोक कायद्याच्या दृष्ट्ीने समान आहेत व कोणतावह भेदभाव न करता कायद्याचे समान सींरक्षण वमळण्याचा त्ाींना हक्क आहे. 

या जाहीरनाम्याचे उल्लींघन करून कोणत्ावह प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भेदभाव करण्यास वचर्थावणी देण्यात 

आल्याच्या बाबतीत सवावना समान सींरक्षण वमळण्याचा हक्क आहे. 



कलम ८ :   

घटनेने वकीं वा कायद्याने वदलेल्या मूलभूत हक्काींचा भींग करण्यार् या कृत्ाींच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्र ीय अविकारणा मार्व त पररणाम-

कारक उपाययोजना करण्याचा प्रते्कास अविकार आहे. 

कलम ९ : 

कोणालावह स्वच्छींदत: अटक, स्र्थानबद्ध, वकीं वा हद्दपार करता कामा नये. 

कलम १० : 

प्रते्काला समान भूवमकेवरून त्ाचे अविकार व जवाबदार् या वनवित करण्याच्या सींबींिात वकीं वा त्ाच्यावरील कोणत्ावह दींडनीय 

आरोपाचा न्यायवनणवय करण्याच्या सींबींिात स्वतींत्र व वनःपक्षपाती अविकरणामार्व त न्याय्य व जाहीर सुनावणी केली जाण्याचा 

हक्क आहे. 

कलम ११ : 

(१) दींडनीय अपरािाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रते्क इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे 

वसद्ध होईपयांत, तो वनरपरावि आहे असे गृहीत िरले जाण्याचा अविकार आहे. अशा न्याय्य चौकशीत त्ाचा बचावासाठी 

आवश्यक असलेली सवव प्रकारची हमी त्ास देण्यात आलेली असली पावहजे. 

(२) जे कोणतेवह कृत् वकीं वा वतवन ज्या वेळी घडले त्ा वेळी जर  ते राष्ट्र ीय वकीं वा आींतरराष्ट्र ीय कायद्याने दींडनीय अपराि ठरत 

नसेल तर, त्ा कृत्ाचा  वकीं वा वतवनाच्याीं सींबींिात कोणालावह, कोणत्ावह दींडनीय अपरािाचा दोषी म्हणून समजता कामा नये. 

त्ाचप्रमाणे दींडनीय अपराि घडला असेल त्ा वेळी त्ाबद्दल जी वशक्षा करण्याजागी असेल त्ा वशके्षपेक्षा अविक कडक वशक्षा 

त्ास देता कामा नये. 

कलम १२ : 

कोणाचेवह खाजगी जीवन, त्ाचे कुटुींब, घर अर्थवा त्ाचा पत्रव्यवहार याींच्या सींबींिात स्वच्छींद ढवळाढवळ होता कामा नये; 

त्ाचप्रमाणे त्ाची प्रवतष्ठा वकीं वा नावलौवकक यावर हल्ला होता कामा नये. अशी ढवळाढवळ वकीं वा हल्ला झाल्यास त्ाववरुद्ध 

प्रते्कास कायद्याने सींरक्षण वमळण्याचा अविकार आहे.   

कलम १३ : 

(१) प्रते्कास प्रते्क राष्ट्र ाच्या हद्दीत सींचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातींत्र्य असण्याचा अविकार आहे. 



(२) प्रते्कास स्वत:चा देश िरून कोणतावह देश सोडून जाण्याचा अर्थवा स्वत:च्या देशात परत येण्याचा अविकार आहे. 

कलम १४ : 

(१) प्रते्कास छळा पासून मुक्ता करून िेण्यासाठी इतर देशात आश्रय वमळववण्याचा व तो उपभोगण्याचा अविकार आहे. 

(२) अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्ाींच्या सींबींिात अर्थवा सींयुक् राष्ट्र  सींघटनेच्या उवद्दष्ट्ाींशी व तत्वाींशी ववरुद्ध असलेल्या, कृत्ाींच्या 

सींबींिात वसु्तत: उद  भवलेल्या खटल्याींच्या  बाबतीत प्रसु्तत अविकाराचा आश्रय घेता येणार नाही. 

कलम १५ : 

(१) प्रते्काींस राष्ट्र ीयत्व वमळण्याचा अविकार आहे. 

(२) कोणाचेही राष्ट्र ीयत्व स्वच्छींदत: वहरावून िेतले जाता, कामा नये. तसेच कोणासही आपले राष्ट्र ीयत्व बदलण्याचा अविकार 

नाकारता कामा नये.  

कलम १६ : 

(१) वयात आलेल्या पुरुषाींना व द्स्त्रयाींना वींश, राष्ट्र ीयत्व अर्थवा िमव याींचे कोणतेही बींिन, कोणताही वनबांि न ठेवता वववाह 

करण्याचा व कौटुींवबक जीवन जगण्याचा अविकार आहे. वववाहाच्या सींबींिात वैवावहक जीवन चालू असताना आवण वववाह 

ववचे्छदनाच्या वेळी त्ाींना समान अविकार वमळण्याचा हक्क आहे. 

(२) वनयोवजत जोडीदाराींनी से्वचे्छने व पूणव सींमती वदली असेल, तरच वववाह करावा. 

(३) कुटुींब हे समाजाचा एक स्वाभाववक व मूलभूत सामूवहक घटक आहे. व त्ास समाजाकडून आवण शासनाकडून सींरक्षण 

वमळण्याचा हक्क आहे. 

कलम १७ : 

(१) प्रते्कास एकट्याच्या नावावर तसेच इतराींबरोबर मालमाि िारण करण्याचा अविकार आहे. 

(२) कोणाचीही मालमिा स्वच्छींदत: वहरावून िेतली जाता कामा नये. 

कलम १८ : 

प्रते्कास ववचार स्वातींत्र्य, आपल्या सदसविवेकबुद्द्धनुसार वागण्याचे स्वातींत्र्य असण्याचा अविकार आहे या अविकाराींत स्वत:चा 

िमव अर्थवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातींत्र्याचा आवण एकट्याने वा इतराींसह सामुदावयकरीत्ा आपला िमव अर्थवा श्रद्धा, 



वशकवणुकीत, व्यवहारात, उपासनेत व आचरणात जाहीर रीतीने अर्थवा खासगी रीतीने व्यक् करण्याच्चा स्वातींत्र्याचा समावेश 

होतो. 

कलम १९ : 

प्रते्कास मतस्वातींत्र्य व भाषणस्वातींत्र्य असण्याचा अविकार आहे. या अविकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता, मत 

बाळगण्याच्या स्वातींत्र्याचा, तसेच कोणत्ाही माध्यमातून व सीमाींचा ववचार न करता मावहती व ववचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न 

करणे, ती वमळववणे व इतराींना ती देणे, यासींबींिीच्या स्वातींत्र्याचा समावेश होतो. 

कलम २० : 

(१) प्रते्कास शाींततापूणव सभा स्वातींत्र्य व सींघटना असण्याचा अविकार आहे. 

(२)  कोणावरही कोणत्ाही सींघटनेचा सभासद होण्याची सक्ी असता कामा नये. 

कलम २१ : 

(१) प्रते्कास आपण स्वतः अर्थवा आपल्या इचे्छनुरूप वनवडलेल्या आपल्या प्रवतवनविमार्व त आपल्या देशाच्या शासनात भाग 

घेण्याचा अविकार आहे. 

(२) प्रते्कास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत, प्रवेश वमळण्याचा समान अविकार आहे. 

(३) जनतेची इच्छा, ही शासकीय प्राविकाराचा पाया असली पावहजे. जनतेची ही इच्छा व समान व सावववत्रक मतदानाच्या 

अविकारावर आिारलेल्या वनयतकावलक व खर् याखर् या वनवडणुकाींिारे व्यक् झाली पावहजे व या वनवडणुका गुप्त 

मतदानपद्धतीने अर्थवा त्ासारख्याचा समतुल्य पद्धतीने िेतल्या पावहजेत. 

कलम २२ : 

प्रते्कास समाजाचा एक घटक या नात्ाने, सामावजक सुरवक्षतता प्राप्त करून घेण्याचा, अविकार आहे आवण राष्ट्र ीय प्रयत्न व 

आींतरराष्ट्र ीय सहकायव याींच्या िारे व प्रते्क राष्ट्र ाच्या व्यवस्रे्थनुसार व सािनसींमतीनुसार आपल्या प्रवतषे्ठस व आपल्या 

व्यद्क्मत्वाच्या मुक् ववकासासाठी अवनवायव असलेले आवर्थवक, सामावजक व साींसृ्कवतक अविकार सींपादन करण्याचा हक्क 

आहे. 

कलम २३ : 



(१) प्रते्कास काम वमळण्याचा, आपल्या इचे्छनुरूप काम वनवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शतीचा र्ायदा वमळण्याचा 

व बेकारी पासन सींरक्षण वमळण्याींचा अविकार आहे. 

(२) कोणत्ाही प्रकारे भेदभाव न करता, प्रते्कास समान कामाबद्दल समान वेतन वमळण्याचा अविकार आहे. 

(३) काम करणार् या प्रते्क व्यक्ीस स्वतःला व आपल्या कुटुींबाला मानवी प्रवतषे्ठस साजेसे जीवन ज्या योगे जगता येईल असे 

न्याय्य व योग्य पाररश्रवमक व जरूर लागल्यास त्ावशवाय सामावजक सींरक्षणाची इतर सािने वमळण्याचा अविकार आहे. 

(४) प्रते्कास आपल्या वहतसींबीं िाींच्या सींरक्षणार्थव सींघ स्र्थापन करण्याचा व त्ाचाीं सदस्य होण्याचा अविकार आहे. 

कलम २४ : 

वाजवी मयाांदा असलेले कामाचे तास व ठराववक मुदतीने पगारी सुट्या िरून प्रते्कास ववश्राींवत व आराम वमळण्याचा अविकार 

आहे. 

कलम २५ : 

(१) प्रते्कास स्वतःचे व आपल्या कुटुुँवबयाींचे आरोग्य व स्वास्र्थ याींच्या दृष्ट्ीने समुवचत  राहणीमान राखण्याचा अविकार आहे. 

यामधे्य अन्न, वस्त्र, वनवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामावजक सोई या गोष्ट्ी ींचा अींतभावव होतो. त्ाचप्रमाणे 

बेकारी,  आजारपण, अपींगता, वैिव्य वकीं वा वािवक्य, यामुळे वकीं वा त्ाच्या आवाक्याबाहेरील पररद्स्र्थतीमुळे उदरवनवाांहाचे दुसरे 

सािन उपलब्ध नसल्यास सुरवक्षतता वमळण्याचा अविकार आहे. 

(२)आई व मुले याींना ववशेष देखरेख व मदत वमळण्याचा हक्क आहे: सवव मुलाींना, मग ती औरस असोत वकीं वा अनौरस असोत, 

सारखेच सामावजक सींरक्षण वमळाले पावहजे. 

कलम २६ : 

(१) प्रते्कास वशक्षण वमळण्याचा अविकार आहे. वनदान प्रार्थवमक व मूलावस्रे्थतील वशक्षण मोर्त असले पावहजे. माध्यवमक 

वशक्षण सक्ीचे असले पावहजे. ताींवत्रक व व्यावसावयक वशक्षण सववसािारणपणे उपलब्ध करून देण्यात आले पावहजे आवण उच्च 

वशक्षण गुणविेप्रमाणे सवावना सारखेच उपलब्ध असले पावहजे. 

(२) ज्यायोगे मानवी व्यद्क्मत्वाचा सींपूणव ववकास साघेल व मानवी अविकार आवण मूलभूत स्वातींत्र्य याववषयीची आदरभावना दृढ 

होईल अशी, वशक्षणाची वदशा असली पावहजे. तसेच वशक्षणाने सवव राष्ट्र ाींमधे्य आवण वाींवशक वकीं वा िावमवक गटाींमधे्य सलोखा, 

सवहषु्णता व मैत्री वृद्धी ींगत झाली पावहजे. वशवाय त्ायोगे शाींतता राखण्या सींबींिीच्या सींयुक् राष्ट्र ाींच्या कायावस चालना वमळाली 

पावहजे. 



(३) आपल्या मुलाींना कोणत्ा प्रकारचे वशक्षण देण्यात यावे हे ठरववण्याचा पूवावविकार मातावपत्ाींना आहे. 

कलम २७ : 

(१) प्रते्कास समाजातील साींसृ्कवतक जीवनात मोकळेपणाने भाग िेण्याचा कलाींचा आनींद उपभोगण्याचा आवण वैज्ञावनक प्रगवत 

व वतच्यापासून वमळणारे र्ायदे याींत सहभागी होण्याचा अविकार आहे. 

(२) आपण वनमावण केलेल्या कोणत्ावह वैज्ञावनक, सावहद्त्क वकीं वा कलात्मक कृतीपासून वनष्पन्न होणार् या नैवतक व भौवतक 

वहतसींबींिाींना सींरक्षण वमळण्याचा प्रते्कास अविकार आहे. 

कलम २८ : 

्ा जाहीरनाम्यात ग्रवर्थत केलेले अविकार व स्वातींत्र्य पूणवपणे साध्य करता येतील अशा सामावजक व आींतरराष्ट्र ीय व्यवस्रे्थचा 

प्रते्कास हक्क आहे 

कलम २९ : 

(१) समाजामधे्यच आपल्या व्यद्क्मत्वाचा ववकास पूणवपणे व वनवेिपणे करता येत असल्यामुळे, प्रते्क व्यक्ीची समाजाप्रती 

काही कतववे्य असतात. 

(२) आपले अविकार व स्वातींत्र्य याींचा उपभोग िेताना, इतराींचे अविकार व स्वातींत्र्य यास, योग्य मान्यता वमळावी व त्ाींचा योग्य तो 

आदर राखला जावा,आवण लोकशाही समाजव्यवस्रे्थत नीवतमिा, साववजवनक सुव्यवस्र्था व सववसािारण लोकाींचे कल्याण, 

यासींबींिातील न्याय्य अशा, आवश्यक गोष्ट्ी पूणव केल्या janyat जाव्यात,  या आवण केवळ याच कारणा साठी, कायद्याने ज्या 

मयाांदा िालून वदल्या असतील त्ाच मयाांदाींच्या अिीन प्रते्क व्यक्ीस रहावे लागेल. 

(३) सींयुक् राष्ट्र ाींचे उदे्दश व तते्त्व याींच्याशी ववरोिी ठरेल अशा रीतीने ्ा अविकाराींचा व स्वातींत्र्याचा कोणत्ावह करता द्स्र्थतीत 

वापर करता कामा नये. 

कलम ३० : 

्ा जाहीरनाम्यात ग्रवर्थत केलेल्या अविकाराींपैकी  कोणतेवह अविकार व स्वातींते्र्य नष्ट् करण्याच्या उदे्दशाने, कोणतवह हालचाल 

करण्याचा, वकीं वा कोणतेही कृत् करण्याचा अविकार, कोणत्ावह राष्ट्र ास, गटास वकीं वा व्यक्ीस आहे, असे ध्ववनत होईल अशा 

रीतीने ्ा जाहीरनाम्यातील कोणत्ावह मजकुराचा अर्थव लावता कामा नये. 

 


