
ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  
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ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ 
United Nations General Assembly, 10 December 1948  

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ) ಮಹಾಸಭೆ, ೧೦ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ ೧೯೪೮ 

 

ಪ್ಿಸಾತವನೆ 

 

 ಮಾನವ ಕ್ುಟುಂಬದ ಸಮಸತ ಸದಸಯರ ಸಹಜ ಗೌರವವನನನ ಸಮಾನವೂ ಅನಂಯಹಾಯವವೂ ಅದ 

ಹಕ್ುುಗಳನುನ ಅಂಗೀಕ್ರಿಸುವುದು ಪ್ಿಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವತಂತಿಯದ ಧ್ಮವಶಾಂತತೆಗಳ 

ತಳಹದಿಯಾಗರುವುದರಿಂದಲನ,  

 

 ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳಿಗೆ ತೆನೀರಿಸಲಪಟಟ ಉಪೀಕ್ಷೆ ತ್ರರಸಾುರಗಳು, ಮಾನವನ ಅಂತಃಕ್ರಣವನುನ 

ದಾರುಣಗೆನಳಿಸಿದಂಥಾ  ಕ್ನಿರಕ್ೃತಯಗಳಾಗ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿರುವುದರಿಂದಲನ, ಮತುತ ಯಾವ ಪ್ಿಪ್ಂಚ ದಲ್ಲಿ 

ಮನುಷ್ಟ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಕ್ ಸಾವತಂತಿಯ ವಿಶಾವಸ ಸಾವತಂತಿಯಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸುವವೂೀ, ಯಾವ 

ಪ್ಿಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಜಕೆ ಮತುತ ಅಭಾವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗರುವುದು ಸಾಮಾನಯ ಜನತೆಯ 

ಮಹದಾಶೆಯಂಬುದಾಗ ಸಾರಲಪಟ್ಟಟರುವುದನೀ  ಅಂತಹ ಪ್ಿಪ್ಂಚದಾಗಮನವಾಗರುವುದರಿಂದಲನ,  

 

 ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳು ಕಾನನನಿಕ್ ಕ್ಟಟಳೆಯಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬೀಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಟ್ಯನು ಅವಲಂಬನೆ 

ಹನಂದಲು ಒತ್ಾತಯಪ್ಡಿಸಲಪಡದಿದದರೆ, ಕೆನನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗ, ದುಪ್ರಭುತವ ಮತುತ ಕೌಿಯವವನುನ 

ವಿರೆನೀಧಿಸಿ ದಂಗೆಮಾಡುವುದು ಅತಯ ಗತಯವಾಗರುವುದರಿಂದಲನ,  

 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

 ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥನೀಹಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಬಳವನಿಗೆಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆನಳಿಸುವುದು ಅಗತಯವಾಗ 

ರುವುದರಿಂದಲನ, 

 

 ಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ಿಜೆಗಳು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮನಲಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮಮ 

ವಿಶಾವಸವನನನ ಮನುಷ್ಟ್ಯಜೀವಿಯ ಯೀಗಯತೆ ಮತುತ ಗಾಂಭಿೀಯವಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮಮ ವಿಶಾವಸವನನನ 

ಮತುತ ಸಿರೀಪ್ುರುಷ್ಟ್ರ ಸಮಾನ ಹಕ್ುುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮಮ ವಿಶಾವಸವನನನ ಪ್ುನಃ 

ಧ್ೃಢೀಕ್ರಿಸುವುದರಿಂದಲನ, ಸಾಮಾಜಕ್ ಬಳವಣಿಗೆಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆನಳಿಸಲನ, ಗುರುತರ ಸಾವತಂತಿಯ 

ಸಮೀತ ಜೀವನಮಟಟವನುನ ಉತತಮಗೆನಳಿಸಲು ನಿಧ್ವಸಿರುವುದರಿಂದಲನ,  

 

 ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರದನಡನೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳಿಗನ, ಮನಲ 

ಸಾವತಂತಿಯಗಳಿಗನ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಮನನಣೆಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆನಳಿಸುವುದನುನ ಸಾಧಿಸಲನ, ಅವುಗಳನುನ 

ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ತರಲು ತ್ಾವಾಗಯೀ ಪ್ಿತ್ರಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲನ,  

 

 ಈ ಹಕ್ುು ಸಾವತಂತಿಯಗಳ ಸಾಧಾರಣ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಪ್ೂರ್ಾವನುಭವಕೆು 

ಅತ್ರಮುಖ್ಯವಾಗರುವುದರಿಂದಲನ.  

 

 ಈ ನನತನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆಯನುನ ಎಲಾಿ ಜನಗಳಿಗನ ಎಲಾಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗನ 

ಕಾಯವಸಿದಿಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಿಮಾಣವಂದನ, ಕೆನನೆಯವರೆಗನ ಪ್ಿತ್ರ ವಯಕ್ತತಯನ, ಸಮಾಜದ ಪ್ಿತ್ರ 

ಅಂಗವೂ ಈ ಹಕ್ುುಗಳನನನ ಸಾವತಂತಿಯಗಳನನನ ಗೌರವಿಸುವುದನುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆನಳಿಸಲು 

ಪ್ಿಯತ್ರನಸಬೀಕೆಂದು ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ಿಜೆಗಳಲ್ಲಿಯನ ಅವುಗಳ ಆಧಿಪ್ತಯಕೆು ಒಳಪ್ಟಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 

ಪ್ಿಜೆಗಳಲ್ಲಿಯನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ಿಗತ್ರಶೀಲವಾದ ಸಾಧ್ನಗಳಿಂದ ಈ ಹಕ್ುು 

ಸಾವತಂತಿಯಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ವೂ ಫಲದಾಯಕ್ವೂ ಆದ ಅಂಗೀಕಾರವನನನ ಅನುಷ್ಾಾನವನನನ 

ಪ್ಡೆಯಬೀಕೆಂದು ಈಗ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಸಭೆಯು ಪ್ಿಕ್ಟ್ಟಸುತತದ.  
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧. 

 

 ಎಲಾಿ ಮಾನವರು ಸವತಂತಿರಾಗಯೀ ಜನಿಸಿದಾದರೆ. ಹಾಗನ ಘನತೆ ಮತುತ ಹಕ್ುುಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಮಾನರಾಗದಾದರೆ. ವಿವೀಕ್ ಮತುತ ಅಂತಃಕ್ರಣಗಳನುನ ಪ್ಡೆದವರಾದದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಪರ ಸಹನೀದರ 

ಭಾವದಿಂದ ವತ್ರವಸಬೀಕ್ು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨.  

 

 (೧) ಜಾತ್ರ, ವಣವ, ಸಿರೀಪ್ುರುಷ್ಟ್ ಭೆೀದ, ಭಾಷೆ, ಧ್ಮವ, ರಾಜಕ್ತೀಯಾಭಿಪಾಿಯ ಅಥವಾ 

ಅನಾಯಭಿಪಾಿಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಲ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಕ್ ಮನಲ, ಆಸಿತ, ಹುಟುಟ ಅಥವಾ ಇತರ 

ಪ್ದವಿಯಂಥವುಗಳ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಭೆೀದಭಾವವಿಲಿದ, ಈ ಪ್ಿಕ್ಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರನಪಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ 

ಹಕ್ುುಗಳಿಗನ ಸಾವತಂತಿಯಗಳಿಗನ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಇದಲಿದ ಒಬಬ ವಯಕ್ತತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ದೀಶ್ದ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಇಲಿವೀ 

ನಾಯಯಾಧಿಪ್ತಯದ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿೆತ್ರಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯಾವ ತ್ಾರತಮಯವನುನ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸವತಂತಿವಾಗರಲ್ಲ, ಅಧಿೀನವಾದುದಾಗರಲ್ಲ, ಪ್ರ ತಂತಿನಾಗರಲ್ಲ, 

ಅಥವಾ ಪ್ಿಭುತವದ ಬೀರಾವ ಕ್ಟ್ಟಟನಲಾಿಗರಲ್ಲ.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೩.  

 

 ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಜೀವನದ ಸಾವತಂತಿಯದ ಮತುತ ಆತಮಸಂರಕ್ಷೆಯ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೪.  

 

 ಗುಲಾಮಗರಿಯಲಾಿಗಲ್ಲ, ದಾಸತವದಲಾಿಗಲ್ಲ ಯಾವನನನನ ಇರಿಸಲಾಗದು. ಗುಲಾಮತನ ಹಾಗನ 

ವಾಯಪಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಎಲಾಿ ರನಪ್ಗಳಲ್ಲಿಯನ ನಿಷೆೀಧಿಸಲಪಡುತತವ.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೫.  

 

 ಯಾತನೆಯಾಗಲ್ಲೀ, ಕ್ಠಿಣವೂ, ಅಮಾನುಷ್ಟ್ವೂ ಅಥವಾ ಅಪ್ಮಾನಕ್ರವೂ ಆದ ವತವನೆಗಾಗಲ್ಲ 

ಶಕ್ಷೆಗಾಗಲ್ಲ ಯಾವನನನನ ಗುರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೬.  

 

 ಎಲೆಿಡೆಯಲ್ಲಿಯನ ನಾಯಯದ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ತ್ಾನೆನಬಬ ವಯಕ್ತತಯಂದು 

ಗಣಿಸಲಪಡುವ ಹಕ್ುುಂಟು.  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೭.  

 

 ಕಾಯದಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿರನ ಸಮಾನರು ಮತುತ ಕಾಯದಯಂದ ಸಮಾನಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಯಾವ ಭೆೀದಭಾವವೂ ಇಲಿದ ಎಲಿರಿಗನ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. ಈ ಪ್ಿಕ್ಟನೆಯನುನ 

ಉಲಿಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೀ ವಿವೀಚನೆಗೆ ವಿರೆನೀಧ್ವಾಗಯನ ಇಂಥ ವಿವೀಚನೆಯ ಯಾವ ಪಿೀರೆೀಪ್ಣೆಗೆ 

ವಿರೆನೀಧ್ವಾಗಯನ ಸಮಾನಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಪ್ಡೆಯಲು ಎಲಿರಿಗನ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು.  
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೮.  

 

 ಶಾಸನದಿಂದಾಗಲ್ಲ ಕಾನನನಿನಿಂದಾಗಲ್ಲ, ತನಗೆ ಕೆನಡಲಪಟಟ ಮನಲಹಕ್ುುಗಳನುನ ಉಲಪಂಘಿಸುವ 

ಕ್ೃತಯಗಳಿಗೆ ಯೀಗಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಯ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದ ಪ್ಿತ್ರಕ್ತಿಯಯನುನ ಮಾಡಿಸುವ 

ಹಕ್ುು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಉಂಟು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೯.  

 

 ಮನಬಂದಂತೆ ಯಾವನನನನ ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಬಂಧಿಸಲು, ಸ್ಥರೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ  

ಒಳಪ್ಡಿಸುವಹಾಗಲಿ. 

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೦.  

 

 ತನನ ಹಕ್ುುಗಳನುನ ಉಪ್ಕ್ೃತ್ರಗಳನನನ ಮತುತ ಯಾವುದಾದರನ ತನನ ಮೀಲೆ ಆರೆನೀಪಿ ಸಲಪಟ್ಟ 

ದನೀಷ್ಾತಮಕ್ವಾದ ತಪ್ಪನನನ ನಿಣೆಣವಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸವತಂತಿವೂ, ನಿಪ್ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಆದ 

ನಾಯಯಸಭೆಯಂದ ಸಂಪ್ೂಣವ ಸಮತೆಯಡನೆ ಅನುಸಂಧಾನಗೆನಳಳಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ 

ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು.  
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೧.  

 

 (೧) ಶಕ್ಷಾಹವವಾದ ಅಪ್ರಾಧ್ವನುನ ಹನರಿಸಲಪಟಟ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಬಹಿರಂಗ ವಿಚ್ಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ತನನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತಯವಿದದ ಎಲಾಿ ಜಾಮಿೀನುಗಳನಿನಟುಟಕೆನಂಡು, ಕಾನನನಿಗನುಸಾರವಾಗ 

ದನಿೀಹಿಯಂದು ತ್ರೀಪಾವಗುವವರೆಗನ ತ್ಾನು ನಿರಪ್ರಾಧಿಯಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೆನಳಳಲು ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಾಹವವಾದ ದನಿೀಹವಾಗ ರನಪಿಸಿರದ ಯಾವುದನೀ 

ಕ್ೃತಯದ ಅಥವಾ ಉಪೀಕ್ಷೆಯಕಾರಣ ದಿಂದ ಯಾವನನನನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಕಾನನನಿನ ಕೆಳಗೆ ಶಕ್ಷಾಹವವಾದ ಅಪ್ರಾಧ್ವನುನ ಮಾಡಿದ ದನೀಷ್ಟ್ಯಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು. ಶಕ್ಷಾಹವವಾದ 

ದನಿೀಹವನುನ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾದ ದಂಡಕ್ತುಂತಲನ ಹಚ್ಚಿನ ದಂಡವನುನ 

ಹನರಿಸಲಾಗದು.   

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೨.  

 

 ಯಾವನನನನ ಅವನ ರಹಸಯ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಮನೆವಯವಹಾರ ಮತುತ ಕ್ತೀತ್ರವ ಗೌರವಗಳ ವಿಷ್ಟ್ಯ ದಲ್ಲಿ 

ಅನಯರು ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಮಧ್ಯಸಿೆಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಿೆತ್ರಗೆ ಗುರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಇಂತಹ 

ಮಧ್ಯಸಿೆಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಲೆಿಗಳಿಗೆ ವಿರೆನೀಧ್ವಾಗ ಕಾನನನಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹನಂದುವ ಹಕ್ುು 

ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಉಂಟು.  

 

 

 

 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೩.  

 

 (೧) ಪ್ಿತ್ರಸಂಸಾೆನದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಸವತಂತಿವಾಗ ಸಂಚರಿಸಲನ , ನಿವಾಸಿಸಲನ 

ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ತನನ ಅಥವಾ ಅನಯದೀಶ್ಗಳನುನ ತಯಜಸಲನ ಮರಳಿ  ತನನ ದೀಶ್ಕೆು ಬರಲು 

ಹಕ್ುುಂಟು. 

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೪.  

 

 (೧) ಉಪ್ದಿವಾದ ದಸ್ಥಯಂದ ಬೀರೆ ದೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಿಯವನುನ ಅನೆವೀಷ್ಟ್ಸಲನ ಆನುಭೆನೀಗಸಲನ 

ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ರಾಜಕ್ತೀಯೀತರ ದನಿೀಹಗಳಿಂದಾಗಲ್ಲ, ಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದದೀಶ್ ಮತುತ ಸನತಿಗಳಿಗೆ 

ವಿರುದಿವಾದ ಕ್ೃತಯಗಳಿಂದಾಗಲ್ಲ, ಯಥಾಧ್ವವಾಗ ಉದಿವಿಸುವ ವಾಯಜಯಗಳ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ುನುನ 

ಆಶಸಲಾಗದು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೫.  

 

 (೧) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

  

 (೨) ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಯಾವನನನನ ಅವನ ಜಾತ್ರೀಯತೆಯಂದ ತವಿವಸಲಾಗದು. ಹಾಗನ ಅವನ 

ಜನಾಂಗವನನನ ಬದಲಾಯಸುವ ಹಕ್ುನನನ ಅಲಿಗಳೆಯಲಾಗದು.  



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೬. 

 

 (೧) ಜಾತ್ರ, ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಮತದ ಯಾವ ಕ್ಟಟಳೆಯನ ಇಲಿದ ವಯಸುರಾದ ಸಿರೀಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು 

ಲಗನವಾಗಲನ ಕ್ುಟುಂಬವನುನ ಸಾೆಪಿಸಲು, ಹಕ್ುನುನ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ. ವಿವಾಹಕೆು ಹೀಳಿದಂತೆಯೀ ವಿವಾಹ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿಯನ,  ಅದರ ವಿಚ್ಚಾನನತೆಯಲ್ಲಿಯನ ಅವರು ಸಮಾನ ಹಕ್ುನುನ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ.  

 

 (೨) ವಿವಾಹವಾಗಲ್ಲರುವ ವಧ್ನವರರ ಸವತಂತಿ ಹಾಗನ ಸಂಪ್ೂಣವ ಒಪಿಪಗೆಯಂದಲೆೀ ವಿವಾಹವನುನ 

ಕೆಣಕೆನಳಳಲಾಗುವುದು.  

 

 (೩) ಕ್ುಟುಂಬವು ಸಮಾಜದ ನೆಣಸಗವಕ್ ಹಾಗನ ಮನಲಸಂಘಮಾನವಾಗವ. ಅಲಿದ 

ಸಮಾಜದಿಂದಲನ, ಸಂಸಾೆನದಿಂದಲನ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಪ್ಡೆಯಲು ಹಕ್ುುಳಳದಾದಗದ.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೭.  

 

 (೧) ಏಕಾಂಗಯಾಗಯನ ಇತರರೆನಡಗನಡಿಯನ ಆಸಿತಯನುನ ಪ್ಡೆಯುವ ಹಕ್ುು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ 

ಉಂಟು.  

 

 (೨) ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಯಾವನನನನ ಅವನ ಆಸಿತಯಂದ ತಪಿಪಸಲಾಗದು.  
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೮.  

 

 ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಭಾವನೆಯ ಅಂತಃಕ್ರಣದ ಹಾಗನ ಮತದ ಸಾವತಂತಿಯಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. 

ಏಕಾಂಗಯಾಗಯನ ಇಲಿವೀ ಇತರರೆನಡಗನಡಿಯನ ತನನ ಮತವನಾನಗಲ್ಲ, ವಿಶಾವಸವನಾನಗಲ್ಲ, 

ಬದಲಾಯಸುವ ಸಾವತಂತಿಯವನನನ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಯನ ಗೆನೀಪ್ಯವಾಗಯನ ತನನ ಮತವನಾನಗಲ್ಲ 

ವಿಶಾವಸವನಾನಗಲ್ಲ ಬನೀಧಿಸುವ, ರನಢಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ, ಆಚರಿಸುವ ಸಾವತಂತಿಯವನನನ ಈ ಹಕ್ುು 

ಒಳಗೆನಂಡಿದ.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೧೯.  

 

 ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಅಭಿಪಾಿಯಪ್ಡುವ, ಉಚ್ಾಿರಣೆಗೆಣವ ಸಾವತಂತಿಯಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. 

ಮಧ್ಯಸಿೆಕೆ ವಹಿಸದಂತೆ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನಿನಟುಟಕೆನಳುಳವ ಸಾವತಂತಿಯವನನನ ಸರಹದುದಗಳ 

ಲಕ್ಷಯವಿಲಿದಯನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಯನ ವತವಮಾನವನುನ ಭಾವನೆಗಳನನನ ಅನೆವೀಷ್ಟ್ಣಗೆಣವ,  

ಸಿವೀಕ್ರಿಸುವ,  ತ್ರಳಿಯಪ್ಡಿಸುವ  ಸಾವತಂತಿಯವನುನ,  ಈ ಬಾಧ್ಯತೆ  ಒಳಗೆನಂಡಿದ.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೦.  

 

 (೧) ಸವತಂತಿವಾಗ ಶಾಂತ್ರಯಂದ ಸಭೆ ಸ್ಥೀರಲು ಸಂಘಟಸಲನ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಇಂಥದೀ ಕ್ನಟಕೆು ಸ್ಥೀರಿರೆಂದು ಯಾವನನನನ  ಒತ್ಾತಯಪ್ಡಿಸಲಾಗದು.  

 

 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೧.  

 

 (೧) ತನನ ದೀಶ್ದ ಆಡಳಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸವತಃ ಅಥವಾ ಒಮಮತದಿಂದ ಆರಿಸಲಪಟಟ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಯ 

ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ತನನ ದೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಕಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗ ಸಹಕ್ರಿಸುವ ಹಕ್ುು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ 

ಉಂಟು.  

 

 (೩) ಜನಗಳ ಇಚ್ಛಾಯೀ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ತಳಹದಿಯಾಗರುತತದ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಏಪ್ವಡುವ 

ಸತ್ಾಯತಮಕ್ವಾದ, ಸಾವವತ್ರಿಕ್ವಾಗಯನ ಸಮಾನವಾಗಯನ ಮತದಾನಮಾಡಲ್ಲರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಇಚ್ಛಾಯನುನ ತ್ರಳಿಯಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ ಗೆನೀಪ್ಯವಾಗ ಮತದಾನಮಾಡುವ ಪ್ದಿತ್ರಯಲ್ಲಿಯೀ 

ಅಥವಾ ಸದೃಶ್ವಾದ ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಮತದಾನಮಾಡುವ ಪ್ದಿತ್ರಯಲ್ಲಿಯೀ ಇದು 

ಜರುಗಸಲಪಡುವುದು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೨.  

 

 ಸಮಾಜದ ಸದಸಯನಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಕ್ ಭದಿತೆಗೆ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು. ಮತುತ ತನನ 

ಗೌರವಕ್ನು ತನನ ವಯಕ್ತತತವದ ನೆಣಸಗವಕಾಭಿವೃದಿಿಗನ ಅತಯಗತಯವಾದ ಆರ್ಥವಕ್, ಸಾಮಾಜಕ್, ಹಾಗನ 

ಸಾಂಸುೃತ್ರಕ್ ಹಕ್ುುಗಳನುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಿಯತನದ ಮನಲಕ್ವೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ 

ಮನಲಕ್ವೂ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರದ ವಯವಸ್ಥೆ ಮತುತ ಆದಾಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಯನ ಅನುಭವಿಸುವ 

ಬಾಧ್ಯತೆ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಉಂಟು.  
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೩.  

 

 (೧) ದುಡಿಯಲು, ನೌಕ್ರಿಯನುನ ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಆಯುದಕೆನಳಳಲನ. ದುಡಿಮಗೆ ಯೀಗಯವಾದ 

ಹಾಗನ ಅನುಕ್ನಲವಾದ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗನ, ನಿರುದನಯೀಗದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೆನಳಳಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ 

ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಯಾವ ತ್ಾರತಮಯವಿಲಿದ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕೆು ಸಮಾನ ಸಂಬಳ ಪ್ಡೆಯುವ 

ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೩) ಪ್ಿತ್ರಯಬಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗನ ಉಚ್ಚತವೂ,  ಲಾಭದಾಯಕ್ವೂ ಆದ ಪ್ಿತ್ರಫಲಕ್ನು, ತನಗನ ತನನ 

ಕ್ುಟುಂಬಕ್ುು ವಿಮಕೆನಳಳಲು, ಮಾನವ ಗೌರವಾಹವವಾದ ಜೀವನಕ್ನು, ಆಗತಯವಿದದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮಾಜ 

ಸಂರಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ುರವಣಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೪) ತನನ ಸಾವಥವಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಿಕೆನಳಳಲು ವಾಣಿಜಯ ಕ್ನಟಗಳನುನ ಏಪಾವಡಿಸುವ ಹಾಗನ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೀರಿಕೆನಳಳವ ಹಕ್ುು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಉಂಟು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೪.  

 

 ವಿರಾಮ, ವಿಶಾಿಂತ್ರಗಳಿಗನ ಉಚ್ಚತ ಪ್ರಿಮಿತ್ರಯುಳಳ ಔದನಯೀಗಕ್ ಸಮಯಕ್ನು ವೀತನ ಸಮೀತವಾದ 

ಕಾಲಕಾಲದ ರಜಗಳಿಗನ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.   
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ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೫.  

 

 (೧) ಅನನ, ವಸರ, ವಸತ್ರ ಮತುತ ವಣದಯಕ್ತೀಯ ಜತನ ಸಮೀತವಾಗ ತನನ ಮತುತ ತನನ ಕ್ುಟುಂಬದ 

ಕ್ಷೆೀಮಾರೆನೀಗಯಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚತವಾದ ಜೀವನ ಮಟಟವನುನ ಪ್ಡೆಯಲು, ಅಗತಯವಾದ ಸಮಾಜ ಸ್ಥೀವಗಳನುನ 

ಹನಂದಲನ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು; ಮತುತ ನಿರುದನಯೀಗ, ಕಾಯಲೆ, ದೌಬವಲಯ, ವಣಧ್ವಯ, 

ಮುಪ್ುಪಗಳ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿಯನ ಅಥವಾ ತನನ ವಶ್ವಲಿದಿರುವ ಇತರ ಉಪ್ಜೀವನದ ಅಭಾವ 

ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಹನಂದಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ಬಾಣಂತ್ರತನ, ಮತುತ ಬಾಲಯ ಇವರಡನ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಬರಿಕೆ ಮತುತ ನೆರವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ 

ಪ್ಡೆದಿವ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಯರಿೀತಯ ಜನಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ುಳು ಒಂದೀ ತೆರನಾದ ಸಮಾಜ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಅನುಭವಿಸುವವು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೬.  

 

 (೧) ಶಕ್ಷಣಕೆು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು. ಶಕ್ಷಣವು ಕೆನನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ಪಾಿಥಮಿಕ್ ಹಾಗನ ಮನಲ 

ದಜೆವಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾವಥವವಾಗರಬೀಕ್ು. ಪಾಿಥಮಿಕ್ ಶಕ್ಷಣವು ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗರಬೀಕ್ು. ಶಲ್ಲಪ ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗನ 

ವೃತ್ರತಶಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಒದಗಸಲಾಗುವುವು. ಮತುತ ಉಚಿ ಶಕ್ಷಣವು ಯೀಗಯತೆಯ ಮೀಲೆ 

ಸವವರಿಗನ ಸಮಾನವಾಗ ದನರೆಯಲಾಗುವುದು.  

 

 (೨) ಮಾನವ ವಯಕ್ತತತವದ ಸಂಪ್ೂಣವ ಬಳವಣಿಗೆಯತತಲನ, ಮಾನವನ ಹಕ್ುುಗಳಿಗನ ಮನಲ 

ಸಾವತಂತಿಯಗಳಿಗನ ಇರುವ ಮನನಣೆಯನುನ ಬಲಗೆನಳಿಸಲು, ಶಕ್ಷಣವು ಚಲಾಯಸಲಾಗುವುದು. ಎಲಾಿ 

ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯನ ಜಾತ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಧಾಮಿವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯನ ಇದು ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯನುನ 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ಸಹಿಷ್ಟ್ುಿತೆಯನನನ ಮಣತ್ರಿಯನನನ ವೃದಿಿಗಳಿಸುತತದ, ಮತುತ ಶಾಂತ್ರಯನುನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಯುಕ್ತ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾಯವಕ್ಲಾಪ್ಗಳನುನ ವಧಿವಸುತತದ.  

 

 (೩) ತಮಮ ಮಕ್ುಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಶಕ್ಷಣವನುನ ಕೆನಡಬಹುದನೀ ಅದನುನ ಆಯುದಕೆನಳಳಲು 

ಮಾತ್ಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ  ಅಧಿಕಾರವುಂಟು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೭.  

 

 (೧) ಇಚ್ಾಾನುಸಾರವಾಗ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸುೃತ್ರಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೆನಳಳಲು, 

ಕ್ಲೆಗಳನನನುಭವಿಸಲನ, ವಣಜ್ಞಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿಯನ ಅದರ ಫಲಗಳಲ್ಲಿಯನ ಪಾಲುಗೆನಳಳಲು 

ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಹಕ್ುುಂಟು.  

 

 (೨) ತನನ ಕ್ತೃವತವದಲ್ಲಿಯಾದ ಯಾವುದೀ ವಣಜ್ಞಾನಿಕ್, ಸಾಹಿತಯ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕೌಶ್ಲ ಗಿಂಥದಿಂದ 

ಫಲ್ಲಸುವ ನೆಣತ್ರಕ್ ಹಾಗನ ಭೌತ್ರಕ್ ಆದಾಯಗಳನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ುು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಉಂಟು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೮.  

 

 ಈ ಪ್ಿಕ್ಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸನಚ್ಚತವಾದ ಹಕ್ುುಗಳನುನ ಸಾವತಂತಿಯಗಳನುನ ಸಂಪ್ೂಣವವಾಗ 

ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಕ್ವೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವೂ ಆದ ವಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ 

ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು.  

 

 



ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ  ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ಿಕ್ಟನೆ  

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೨೯.  

 

 (೧) ಕೆೀವಲ ಯಾವ ಕ್ತವವಯಗಳಿಂದ ತನನ ವಯಕ್ತತತವದ ನಿರಾತಂಕ್ವೂ, ಸಂಪ್ೂಣವವೂ, ಆದ ಬಳವಣಿಗೆ 

ಸಾಧ್ಯವೂೀ ಅಂತಹ ಕ್ತವವಯಗಳನುನ ಸಮಾಜಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಲೆನೀಸುಗ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು.  

 

 (೨) ಪ್ಿಜಾಪ್ಿಭುತವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ ಇತರರ ಹಕ್ುು ಸಾವತಂತಿಯಗಳಿಗೆ ಸಲಿತಕ್ು ಅಂಗೀಕಾರ 

ಮತುತ ಮನನಣೆಗಳನುನ ಪ್ಡೆಯಲೆನೀಸುಗವೂ, ಸದಾಬಾರದ ಯಥಾಥವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನುನ ಪ್ಡೆಯಲು, 

ಸಾವವಜನಿಕ್ ಶಸುತ ಹಾಗನ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮಗಳನುನ ಹನಂದಲು ಪ್ಿತ್ರಯಬಬನಿಗನ ತನನ 

ಹಕ್ುುಗಳನನನ ಸಾವತಂತಿಯಗಳನುನ ಚಲಾಯಸುವಾಗ ಕೆೀವಲ ಕಾನನನಿನಿಂದ ನಿಶಿತವಾದಂಥ ಕ್ಟಟಳೆಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿೀನನಾಗರ ಬೀಕ್ು.  

 

 (೩) ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದದೀಶ್ಗಳಿಗನ ತತವಗಳಿಗನ ವಿರುದಿವಾಗ ಯಾವ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿಯನ 

ಈ ಹಕ್ುುಗಳನ ಈ ಸಾವತಂತಿಯಗಳನ ಪ್ಿಯೀಗಸಲಪಡಲಾರವು.  

 

ನಿಬಂಧ್ನೆ - ೩೦.  

 

 ಯಾವ ಪಾಿಂತಕಾುಗಯೀ,  ಸಂಘಕಾುಗಯೀ,  ವಯಕ್ತತಗಾಗಯೀ ಎಂಬುದಾಗಯೀ, ಯಾವುದನೀ 

ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ತೆನಡಗರಲೆಂಬುದಾಗಯನ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೆನೀ ಹಕ್ುುಗಳನನನ 

ಸಾವತಂತಿಯಗಳನನನ ನಾಶ್ಗೆನಳಿಸಲು ಉದದೀಶಸಿರುವ ಯಾವುದನೀ ಕಾಯವವನುನ 

ಮಾಡಲೆಂಬುದಾಗಯನ ಈ ಪ್ಿಕ್ಟನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷ್ಟ್ಯವನನನ ವಾಯಖಾಯನಿಸಬಾರದು. 


