मानवी अधिकाराचा जागधिक जाहीरनामा
भूधमका
ज्या अर्थी, मानव कुटुुँ बातील सवव व्यक्ीच
ीं ी स्वाभाववक प्रवतष्ठा व त्ाीं चे समान, व अहरणीय अविकारयाीं ना मान्यता दे णे, हा जगाीं त
स्वातीं त्र्य, न्याय व शाीं तता याीं च्या प्रस्र्थापनेचा पाया होय,
ज्या अर्थी, मानवी अविकाराीं ची अवहे लना व अप्रवतष्ठा झाल्याने अमानुष कृत्े घडून आली आवण त्ायोगे मानवजातीच्या
सविवे कबु द्धीवर भयीं कर आघात झाला आहे , आवण म्हणू न मानवाीं ना भाषण-स्वातीं त्र्याचा व श्रद्धास्वातीं त्र्याचा उपभोग घेता ये ईल, व
भीतवी गरज, याीं पासू न त्ाीं ची मुक्ता होईल, अशा जगाची उभारणी करणे , ही, सामान्य लोकाीं ची सवोच्च आकाीं क्षा म्हणू न घोवषत
करण्यात आली आहे ,
ज्या अर्थी, जुलूम व दडपशाही याीं ववरूद्ध अखेर चा उपाय म्हणू न, मानवाला, बीं ड करणे भाग पडू नये यासाठी मानवी अविकाीं राचे
सीं रक्षण कायद्याने करणे अत्ावश्यक आहे ,
ज्या अर्थी, राष्ट्र, राष्ट्राीं मध्ये वमत्रत्वाचे सीं बींि वृ द्द्धीं गत करण्याच्या कायाव स चालना दे णे अत्ावश्यक आहे ,
ज्या अर्थी, सीं युक् राष्ट्रसीं घटनेतील सदस्य-राष्ट्राीं नी सनदे त, मूलभू त मानवी अविकार, मानवाची प्रवतष्ठा व महत्व, स्त्रीपुरुषाीं चे
समान अविकार याीं वरील त्ाीं चा आपवी श्रद्धा वनश्यपूववक पुन्हा व्यक् केली आहे आवण अविकाविक स्वातीं त्र्याच्या वातावरणात,
सामावजक प्रगती, घडवू न आणण्याचा व जीवनमान सु िारण्याचा वनिाव र केला आहे ,
ज्या अर्थी, सदस्य राष्ट्राीं नी, सीं युक् राष्ट्रसीं घटने च्या सहकायाां ने, मानवी अविकाराीं ना व मूलभू त स्वातीं त्र्यास जागवतक प्रवतष्ठा प्राप्त
करून दे ण्याचे, आवण त्ाीं चे पालन करण्याचे ध्येय साध्य करण्याची, प्रवतज्ञा केली आहे ,
ज्याअर्थी, या प्रवतज्ञेच्या पररपूतीसाठी, उक् अविकार व सावव वत्रक सवव प्रकारचे स्वातीं त्र्य याीं च्याबाबत जाणीव होणे , अत्ींत
महत्त्वाचे आहे ,
त्ा अर्थी आता ही सािारण सभा, हा मानवी अविकाराीं चा जागवतक जाहीरनामासवव लोकाीं साठी, ध्येय वसद्धीचा एक समान आदशव
म्हणू न उदघोवषत करते व त्ासाठी प्रत्ेक व्यक्ीने व समाजातील प्रत्ेक घटकाने हा जाहीरनामा सतत डोळयापुढे ठे बू न,
अध्यापन व वशक्षण याीं च्या िारे या अविकाराीं चा व स्वातीं त्र्याचा मान, राखला जाण्यासाठी आवण राष्ट्रीय व आीं तरराष्ट्रीय अशा
प्रागवतक स्वरूपाच्या, उपाय योजनाीं च्या िारे , सदस्य राष्ट्राीं च्या लोकाीं मध्ये व त्ाीं च्या क्षे त्राविकाराखालील प्रदे शाीं तील लोकाीं मध्ये
त्ाीं ना जागवतक मान्यता वमळवू न दे ण्यासाठी व त्ाीं चे पररणाम कारक पालन केले जाण्यासाठी प्रयत्न केला पावहजे.
कलम १ :

सवव मानवी व्यद्क् जन्मतःच स्वतीं त्र आहे त व त्ाीं ना समान प्रवतष्ठा व समान अविकार आहे त. त्ाीं ना ववचारशद्क् व सवविे कबु द्द्ध
लाभलेली आहे . व त्ाीं नी एकमेकाीं शी बीं िुत्वाचा भावनेने आचरण करावे .
कलम २ :
या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सवव अविकार व सवव प्रकारचे स्वातींत्र्य प्रत्ेकास आहे व त्ा बाबतीत वीं श, वणव , स्त्रीपुरुषभे द,
भाषा, िमव, राजकीय वकींवा इतर मतप्रणाली राष्ट्रीय वकींवा सामावजक मूलस्र्थान सीं पवि, जन्म वकींवा इतर दजाव यासारखा कोणतावह
भे दभाव केला जाता कामा नये .
आणखी असे की, एखादी व्यक्ी ज्या दे शाीं ची वकींवा प्रदे शाची रवहवासी असे ल त्ा दे शाच्या वकींवा प्रदे शाच्या, मग तो दे श, वकींवा,
प्रदे श स्वतीं त्र असो, ववश्वस्त व्यवस्र्थे खालील असो, स्वतीं त्र शासन नसलेला असो वकींवा कोणत्ावह प्रकारच्या सावव भौमत्वा खालील
असो, राजकीय, क्षे त्राविकारात्मक वकींवा आीं तरराष्ट्रीय दजाव च्या कारणास्तव, कोणतावह भे दभाव करता कामा नये .
कलम ३ :
प्रत्ेकास जगण्याचा, स्वातीं त्र्य उपभोगण्याचा व सु रवक्षत असण्याचा अविकार आहे .
कलम ४ :
कोणालावह गु लामवगरीत, वकींवा दास्यात ठे वता कामा नये ; सवव प्रकारच्या गु लामवगरीस व गु लामाीं च्या व्यापारास मनाई-करण्यात
आली पावहजे.
कलम ५ :
कोणाचावह छळ करता कामा नये वकींवा त्ास क्रूर, अमानुष वकींवा कमीपणा आणणारी बागणू क वकींवा वशक्षा दे ता कामा नये .
कलम ६ :
प्रत्ेकाला सवव त्र कायद्याच्या दृष्ट्ीने माणू स म्हणू न मान्यता वमळण्याचा, अविकार आहे .
कलम ७ :
सवव लोक कायद्याच्या दृष्ट्ीने समान आहे त व कोणतावह भे दभाव न करता कायद्याचे समान सीं रक्षण वमळण्याचा त्ाीं ना हक्क आहे .
या जाहीरनाम्याचे उल्लींघन करून कोणत्ावह प्रकारचा भे दभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भे दभाव करण्यास वचर्थावणी दे ण्यात
आल्याच्या बाबतीत सवाव ना समान सीं रक्षण वमळण्याचा हक्क आहे .

कलम ८ :
घटने ने वकींवा कायद्याने वदलेल्या मूलभू त हक्काीं चा भीं ग करण्यार्या कृत्ाीं च्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अविकारणा मार्वत पररणामकारक उपाययोजना करण्याचा प्रत्ेकास अविकार आहे .
कलम ९ :
कोणालावह स्वच्छीं दत: अटक, स्र्थानबद्ध, वकींवा हद्दपार करता कामा नये .
कलम १० :
प्रत्ेकाला समान भू वमकेवरून त्ाचे अविकार व जवाबदार्या वनवित करण्याच्या सीं बींिात वकींवा त्ाच्यावरील कोणत्ावह दीं डनीय
आरोपाचा न्यायवनणव य करण्याच्या सीं बींिात स्वतीं त्र व वनःपक्षपाती अविकरणामार्वत न्याय्य व जाहीर सु नावणी केली जाण्याचा
हक्क आहे .
कलम ११ :
(१) दीं डनीय अपरािाचा आरोप ज्यावर ठे वण्यात आला आहे अशा प्रत्ेक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे
वसद्ध होईपयां त, तो वनरपरावि आहे असे गृ हीत िरले जाण्याचा अविकार आहे . अशा न्याय्य चौकशीत त्ाचा बचावासाठी
आवश्यक असलेली सवव प्रकारची हमी त्ास दे ण्यात आलेली असली पावहजे.
(२) जे कोणते वह कृत् वकींवा वतव न ज्या वे ळी घडले त्ा वे ळी जर ते राष्ट्रीय वकींवा आीं तरराष्ट्रीय कायद्याने दीं डनीय अपराि ठरत
नसे ल तर, त्ा कृत्ाचा वकींवा वतव नाच्याीं सीं बींिात कोणालावह, कोणत्ावह दीं डनीय अपरािाचा दोषी म्हणू न समजता कामा नये .
त्ाचप्रमाणे दीं डनीय अपराि घडला असे ल त्ा वे ळी त्ाबद्दल जी वशक्षा करण्याजागी असे ल त्ा वशक्षे पेक्षा अविक कडक वशक्षा
त्ास दे ता कामा नये .
कलम १२ :
कोणाचेवह खाजगी जीवन, त्ाचे कुटुीं ब, घर अर्थवा त्ाचा पत्रव्यवहार याीं च्या सीं बींिात स्वच्छीं द ढवळाढवळ होता कामा नये ;
त्ाचप्रमाणे त्ाची प्रवतष्ठा वकींवा नावलौवकक यावर हल्ला होता कामा नये . अशी ढवळाढवळ वकींवा हल्ला झाल्यास त्ाववरुद्ध
प्रत्ेकास कायद्याने सीं रक्षण वमळण्याचा अविकार आहे .
कलम १३ :
(१) प्रत्ेकास प्रत्ेक राष्ट्राच्या हद्दीत सीं चार व वास्तव्य करण्याचे स्वातीं त्र्य असण्याचा अविकार आहे .

(२) प्रत्ेकास स्वत:चा दे श िरून कोणतावह दे श सोडून जाण्याचा अर्थवा स्वत:च्या दे शात परत ये ण्याचा अविकार आहे .
कलम १४ :
(१) प्रत्ेकास छळा पासू न मुक्ता करून िे ण्यासाठी इतर दे शात आश्रय वमळववण्याचा व तो उपभोगण्याचा अविकार आहे .
(२) अराजकीय स्वरूपाच्या गु न्ह्ाीं च्या सीं बींिात अर्थवा सीं युक् राष्ट्र सीं घटने च्या उवद्दष्ट्ाीं शी व तत्वाीं शी ववरुद्ध असलेल्या, कृत्ाीं च्या
सीं बींिात वस्तु त: उदभवलेल्या खटल्याीं च्या बाबतीत प्रस्तु त अविकाराचा आश्रय घेता ये णार नाही.
कलम १५ :
(१) प्रत्ेकाीं स राष्ट्रीयत्व वमळण्याचा अविकार आहे .
(२) कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छीं दत: वहरावू न िे तले जाता, कामा नये . तसे च कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अविकार
नाकारता कामा नये .
कलम १६ :
(१) वयात आलेल्या पुरुषाीं ना व द्स्त्रयाीं ना वीं श, राष्ट्रीयत्व अर्थवा िमव याीं चे कोणते ही बीं िन, कोणताही वनबां ि न ठे वता वववाह
करण्याचा व कौटुीं वबक जीवन जगण्याचा अविकार आहे . वववाहाच्या सीं बींिात वै वावहक जीवन चालू असताना आवण वववाह
ववच्छे दनाच्या वे ळी त्ाीं ना समान अविकार वमळण्याचा हक्क आहे .
(२) वनयोवजत जोडीदाराीं नी स्वेच्छेने व पूणव सीं मती वदली असे ल, तरच वववाह करावा.
(३) कुटुीं ब हे समाजाचा एक स्वाभाववक व मूलभू त सामूवहक घटक आहे . व त्ास समाजाकडून आवण शासनाकडून सीं रक्षण
वमळण्याचा हक्क आहे .
कलम १७ :
(१) प्रत्ेकास एकट्याच्या नावावर तसे च इतराीं बरोबर मालमाि िारण करण्याचा अविकार आहे .
(२) कोणाचीही मालमिा स्वच्छीं दत: वहरावू न िे तली जाता कामा नये .
कलम १८ :
प्रत्ेकास ववचार स्वातीं त्र्य, आपल्या सदसविवे कबुद्द्धनुसार वागण्याचे स्वातीं त्र्य असण्याचा अविकार आहे या अविकाराीं त स्वत:चा
िमव अर्थवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातीं त्र्याचा आवण एकट्याने वा इतराीं सह सामुदावयकरीत्ा आपला िमव अर्थवा श्रद्धा,

वशकवणु कीत, व्यवहारात, उपासनेत व आचरणात जाहीर रीतीने अर्थवा खासगी रीतीने व्यक् करण्याच्चा स्वातीं त्र्याचा समावे श
होतो.
कलम १९ :
प्रत्ेकास मतस्वातीं त्र्य व भाषणस्वातीं त्र्य असण्याचा अविकार आहे . या अविकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता, मत
बाळगण्याच्या स्वातीं त्र्याचा, तसे च कोणत्ाही माध्यमातू न व सीमाीं चा ववचार न करता मावहती व ववचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न
करणे , ती वमळववणे व इतराीं ना ती दे णे, यासीं बींिीच्या स्वातीं त्र्याचा समावे श होतो.
कलम २० :
(१) प्रत्ेकास शाीं ततापूणव सभा स्वातीं त्र्य व सीं घटना असण्याचा अविकार आहे .
(२) कोणावरही कोणत्ाही सीं घटनेचा सभासद होण्याची सक्ी असता कामा नये .
कलम २१ :
(१) प्रत्ेकास आपण स्वतः अर्थवा आपल्या इच्छे नु रूप वनवडले ल्या आपल्या प्रवतवनविमार्वत आपल्या दे शाच्या शासनात भाग
घेण्याचा अविकार आहे .
(२) प्रत्ेकास आपल्या दे शाच्या शासकीय से वेत, प्रवे श वमळण्याचा समान अविकार आहे .
(३) जनते ची इच्छा, ही शासकीय प्राविकाराचा पाया असली पावहजे. जनते ची ही इच्छा व समान व सावव वत्रक मतदानाच्या
अविकारावर आिारलेल्या वनयतकावलक व खर्याखर्या वनवडणु काीं िारे व्यक् झाली पावहजे व या वनवडणु का गु प्त
मतदानपद्धतीने अर्थवा त्ासारख्याचा समतु ल्य पद्धतीने िे तल्या पावहजेत.
कलम २२ :
प्रत्ेकास समाजाचा एक घटक या नात्ाने, सामावजक सु रवक्षतता प्राप्त करून घेण्याचा, अविकार आहे आवण राष्ट्रीय प्रयत्न व
आीं तरराष्ट्रीय सहकायव याीं च्या िारे व प्रत्ेक राष्ट्राच्या व्यवस्र्थेनुसार व सािनसीं मतीनुसार आपल्या प्रवतष्ठे स व आपल्या
व्यद्क्मत्वाच्या मुक् ववकासासाठी अवनवायव असलेले आवर्थवक, सामावजक व साीं स्कृवतक अविकार सीं पादन करण्याचा हक्क
आहे .
कलम २३ :

(१) प्रत्ेकास काम वमळण्याचा, आपल्या इच्छे नुरूप काम वनवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शतीचा र्ायदा वमळण्याचा
व बे कारी पासन सीं रक्षण वमळण्याीं चा अविकार आहे .
(२) कोणत्ाही प्रकारे भे दभाव न करता, प्रत्ेकास समान कामाबद्दल समान वे तन वमळण्याचा अविकार आहे .
(३) काम करणार्या प्रत्ेक व्यक्ीस स्वतःला व आपल्या कुटुीं बाला मानवी प्रवतष्ठे स साजेसे जीवन ज्या योगे जगता ये ईल असे
न्याय्य व योग्य पाररश्रवमक व जरूर लागल्यास त्ावशवाय सामावजक सीं रक्षणाची इतर सािने वमळण्याचा अविकार आहे .
(४) प्रत्ेकास आपल्या वहतसीं बीं िाीं च्या सीं रक्षणार्थव सीं घ स्र्थापन करण्याचा व त्ाचाीं सदस्य होण्याचा अविकार आहे .
कलम २४ :
वाजवी मयाां दा असलेले कामाचे तास व ठराववक मुदतीने पगारी सु ट्या िरून प्रत्ेकास ववश्राीं वत व आराम वमळण्याचा अविकार
आहे .
कलम २५ :
(१) प्रत्ेकास स्वतःचे व आपल्या कुटुुँ वबयाीं चे आरोग्य व स्वास्र्थ याीं च्या दृष्ट्ीने समुवचत राहणीमान राखण्याचा अविकार आहे .
यामध्ये अन्न, वस्त्र, वनवारा, वै द्यकीय मदत व आवश्यक सामावजक सोई या गोष्ट्ीींचा अींतभाव व होतो. त्ाचप्रमाणे
बे कारी, आजारपण, अपींगता, वैिव्य वकींवा वािव क्य, यामुळे वकींवा त्ाच्या आवाक्याबाहे रील पररद्स्र्थतीमुळे उदरवनवाां हाचे दु सरे
सािन उपलब्ध नसल्यास सु रवक्षतता वमळण्याचा अविकार आहे .
(२)आई व मुले याीं ना ववशेष दे खरे ख व मदत वमळण्याचा हक्क आहे : सवव मुलाीं ना, मग ती औरस असोत वकींवा अनौरस असोत,
सारखेच सामावजक सीं रक्षण वमळाले पावहजे.
कलम २६ :
(१) प्रत्ेकास वशक्षण वमळण्याचा अविकार आहे . वनदान प्रार्थवमक व मूलावस्र्थेतील वशक्षण मोर्त असले पावहजे. माध्यवमक
वशक्षण सक्ीचे असले पावहजे. ताीं वत्रक व व्यावसावयक वशक्षण सववसािारणपणे उपलब्ध करून दे ण्यात आले पावहजे आवण उच्च
वशक्षण गु णविेप्रमाणे सवाव ना सारखेच उपलब्ध असले पावहजे.
(२) ज्यायोगे मानवी व्यद्क्मत्वाचा सीं पूणव ववकास साघेल व मानवी अविकार आवण मूलभू त स्वातीं त्र्य याववषयीची आदरभावना दृढ
होईल अशी, वशक्षणाची वदशा असली पावहजे. तसे च वशक्षणाने सवव राष्ट्राीं मध्ये आवण वाीं वशक वकींवा िावमवक गटाीं मध्ये सलोखा,
सवहष्णुता व मैत्री वृ द्धीग
ीं त झाली पावहजे. वशवाय त्ायोगे शाीं तता राखण्या सीं बींिीच्या सीं युक् राष्ट्राीं च्या कायाव स चालना वमळाली
पावहजे.

(३) आपल्या मुलाीं ना कोणत्ा प्रकारचे वशक्षण दे ण्यात यावे हे ठरववण्याचा पूवाव विकार मातावपत्ाीं ना आहे .
कलम २७ :
(१) प्रत्ेकास समाजातील साीं स्कृवतक जीवनात मोकळे पणाने भाग िे ण्याचा कलाीं चा आनींद उपभोगण्याचा आवण वै ज्ञावनक प्रगवत
व वतच्यापासू न वमळणारे र्ायदे याीं त सहभागी होण्याचा अविकार आहे .
(२) आपण वनमाव ण केलेल्या कोणत्ावह वै ज्ञावनक, सावहद्त्क वकींवा कलात्मक कृतीपासू न वनष्पन्न होणार्या नैवतक व भौवतक
वहतसीं बींिाीं ना सीं रक्षण वमळण्याचा प्रत्ेकास अविकार आहे .
कलम २८ :
्ा जाहीरनाम्यात ग्रवर्थत केलेले अविकार व स्वातीं त्र्य पूणवपणे साध्य करता ये तील अशा सामावजक व आीं तरराष्ट्रीय व्यवस्र्थेचा
प्रत्ेकास हक्क आहे
कलम २९ :
(१) समाजामध्ये च आपल्या व्यद्क्मत्वाचा ववकास पूणवपणे व वनवे िपणे करता ये त असल्यामुळे, प्रत्ेक व्यक्ीची समाजाप्रती
काही कतव व्ये असतात.
(२) आपले अविकार व स्वातीं त्र्य याीं चा उपभोग िे ताना, इतराीं चे अविकार व स्वातीं त्र्य यास, योग्य मान्यता वमळावी व त्ाीं चा योग्य तो
आदर राखला जावा,आवण लोकशाही समाजव्यवस्र्थेत नीवतमिा, सावव जवनक सु व्यवस्र्था व सवव सािारण लोकाीं चे कल्याण,
यासीं बींिातील न्याय्य अशा, आवश्यक गोष्ट्ी पूणव केल्या janyat जाव्यात, या आवण केवळ याच कारणा साठी, कायद्याने ज्या
मयाां दा िालून वदल्या असतील त्ाच मयाां दाीं च्या अिीन प्रत्ेक व्यक्ीस रहावे लागे ल.
(३) सीं युक् राष्ट्राीं चे उद्दे श व तत्त्वे याीं च्याशी ववरोिी ठरे ल अशा रीतीने ्ा अविकाराीं चा व स्वातीं त्र्याचा कोणत्ावह करता द्स्र्थतीत
वापर करता कामा नये .
कलम ३० :
्ा जाहीरनाम्यात ग्रवर्थत केलेल्या अविकाराीं पैकी कोणते वह अविकार व स्वातीं त्र्ये नष्ट् करण्याच्या उद्दे शाने, कोणतवह हालचाल
करण्याचा, वकींवा कोणते ही कृत् करण्याचा अविकार, कोणत्ावह राष्ट्रास, गटास वकींवा व्यक्ीस आहे , असे ध्ववनत होईल अशा
रीतीने ्ा जाहीरनाम्यातील कोणत्ावह मजकुराचा अर्थव लावता कामा नये .

