
ÌWÉ ÀṢẸ SI Ẹ̀TỌ́

Ìwé àṣẹ si ẹ̀tọ́ rẹ

YORÙBÁ



Ní odún 1987, àwọn ìjọba jákè-jádò orílẹ̀ àgbáyé se ìlérí 
ẹ̀tọ́ tí ó dọ́gba fún àwọn ọmọdé nípa gbígba àpérò àjọ 
àgbáyé lórí àwọn ẹ̀tọ́ ọmọ. Àpérò náà sọ ohun tí orílẹ̀ 
èdè gbọ́dọ̀ se kí àwọn ọmọ náà le dàgbà pẹ̀lú ìlére tí ó 
péye, kí wọ́n le kọ́ ọ ni ilé ìwé, pẹ̀lú ààbò, ki wọn si le 
gbọ́ ara wọn yé, èrò wọn àti kí wọ́n si ṣe wọ́n bí ó ti yẹ. 
Wọ̀nyí ni àwọn ẹ̀tọ́ wa.
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Atiku 1
Fún pàtàkì àpéjọ yìí, ọmọ túmọ̀ sí ẹnikẹ́ni ọjọ orí rẹ lo ju 
méjìdínlógún lọ ni afi bi ríi gẹ́gẹ́ bi ọmọde lábẹ́ òfin ni eyi ti 
ọ̀pọ̀ enìyàn ni kíákíá.

Atiku 2
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bu ọ̀wọ̀ fún ẹtọ, kí wọ́n si ri àrídájú 

ẹ̀tọ́ ti a gbé kalẹ nibi ipejọ̀ yìí fún ọmọ kọ̀ọ̀kan ní agbègbè 
wọn laisi oniruuru ẹlẹ́yà mẹ̀yà láìwo obi ọmọ tábì 
alágbàtọ́, ìran, àwọ̀, akọ àbí abo, èdè, ẹ̀sìn, òsèlú tàbí 
èrò mìíràn, orílẹ̀ èdè, àwùjọ orírun, ohun ìní, àìlágbára, ibi 
tàbí ipò mìíràn.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọ́dọ̀ gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti ríi dájú 
pé a dáàbò bo ọmọ kúrò lọ́wọ́ oniruuru ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí 
ìjìyà lóri ipò, iṣẹ́, ìsàfìhan èrò ọkàn tàbí ìgbàgbọ́ àwọn òbí 
ọmọ, alágbàtọ́ tí ó bófin mu, tàbí mọ̀lẹ́bí.

Atiku 3
1. Nínú gbogbo ìṣe tí ó kan ọmọdé, yálà idasilẹ alàfià 

gbogbogbòò tàbí ti adani,ìfẹ́ ọkàn ọmọ gbọ́dọ̀ jẹ ohun 
pàtàkì láti fiyèsí fúnilé iṣẹ́, ilé ẹjọ́, àwọn ti o n rí si ètò òfin 
tàbí ti ẹka ètò òfin síse, 

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ri dájú pé ààbò ọmọ àti ìtọ́jú gẹ́gẹ́ bi 
ohun tí ó se pàtàkì fún ìgbáyé gbádùn ọmọ, ní mímú ẹ̀tọ́ 
àti ojúse àwọn òbí àti alágbàtọ́ tàbí ẹnìkan lábẹ́ òfin tí ó ń 
dáhùn fún un. Dé ikorita yìí, yóò pa gbogbo àsẹ tí ó tọ́ mọ́ 
àti àwọn asunwọn ipin fun mi.
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3. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ri dájú pé àwọn idasilẹ, iṣẹ àti 
gbígbé ìgbésẹ̀ ni kiàkià lóri ojúse fún ìtọ́jú tàbí ààbo àwọn 
ọmọ gbọ́dọ̀ wa ni ìbámu pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ti o rẹ́sẹ̀ walẹ láti 
ọwọ́ àwọn alásẹ to dáńtọ́, pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ ààbò, 
ìléra, àti ìdúrósìnsin àwọn òsìsẹ́, pẹ̀lú àmójútó tó péye.

Atiku 4
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ nipa òfin síse, 
ipinfunni, àti àwọn òdiwọ̀n mìíràn fún sísòfin ẹ̀tọ́ tí a mọ̀ ninu 
ìpéjọ yìí. Pẹ̀lú àkíyèsí sí ètò ọrọ̀ ajé, kíkẹ́gbẹ́ àti àwọn ètó 
àsà.Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọ́dọ̀ dáwọ́lé odìwọn yìí tàbí jẹ kí àwọn 
ohun èlò wọn pọ̀ síi, nibi ti wọn ti nílò rẹ̀, láàárín àjọ́sepọ̀ 
wọn lágbàye.

Atiku 5
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bu ọ̀wọ̀ fún àwọn ojúse ẹ̀tọ́ àti isẹ́ àwọn 
òbí tàbí, níbi tí ó bá yẹ, mọ̀lẹ́bí ìdílé fífẹ̀ tàbí àdúgbò gẹgẹ 
bi àsà bá se fi ààyé gbàá, àwọn alágbàtọ́ tàbí ẹlòmíràn ti 
o n se ojúse fún ọmọ, láti pèsè ìtọ́sọ́nà ati ẹ̀sọ́ tí ó tó nínú 
ise ọmọ àwọn eto ìpéjọ yìí ni ọ̀nà ti o wà nínú ìdàgbà sókè 
agbára ọmọ nípa.

Ìpínlẹ̀ gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ fún àwọn ojúse ẹ̀tọ́ àti iṣẹ́ àwọn òbí 
tàbí níbi tí ó bá ye, mọ̀lẹ́bí ìdílé fífẹ̀ tàbí àdúgbò gẹ́gẹ́ bi 
àsà ba se fi ààyè gbàá, àwọn alágbàtọ́ tàbí ẹlòmíràn ti o n 
se ojúse fún ọmọ, láti pèsè ìdarí àti ìtọ́sọ́nà tí ó tọ́, ninu iṣe 
mímọ àwọn ẹ̀tọ́ ìpejọ yìí láti ọwọ́ ọmọ ni ọ̀nà ti o wà nínú 
ìdàgbàsókè agbara ọmọ.
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Atiku 6
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ̀ pé gbogbo ọmọ ni o ni ẹ̀tọ́ láti gbé ayé.
2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ri i dájú pé, dé ìkóríta tó lápẹrẹ, 

ìwàláàyè àti ìdàgbasókè ọmọ rọrùn.

Atiku 7
1. A gbọ́dọ̀ fi orukọ ọmọ náà sílẹ̀ ní kété lẹ́yìn ìbí rẹ̀, yóò si 

ni ẹ̀tọ́ si orúkọ láti ìgbà ìbí, ẹtọ láti ni Orílẹ̀ èdè, àti ẹ̀tọ́ láti 
mọ àti láti ri ìtọ́jú láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí rẹ̀.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ri àrídájú imule òfin ẹ̀tọ́ wọ̀nyí ní 
ìbámu pẹ̀lú ofin Orílẹ̀ èdè àti àwọn ojúse lábẹ́ àkóso ohun 
èlò àgbáyé ti ó ní ìbáse pẹ̀lú rẹ̀ ni sàkáánì yìí. Ni pàápàá 
jùlọ, nibi tí ọmọ náà ko ti ní ìpínlẹ̀.

Atiku 8
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ fún ọmọ ni ọ̀wọ̀ ẹ̀tọ́ láti tọju ìdánimọ̀ 

pẹ̀lú Orilẹ̀ rẹ̀, orúkọ àti mọ̀lẹ́bí gẹ́gẹ́ bi òfin se fi lélẹ̀ laisi 
ìpalára ti kò ba òfin mu.

2. Nibi ti wọn ba ti fi ẹ̀tọ́ ọmọ bii, ìdámọ̀, ìpínlẹ̀ lọ́nà ti kò bá 
òfin mu dùn ún, ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yóò pèsè ìrànlọ́wọ́ àti ààbo 
tí ó tọ́ pẹ̀lú ìwòye láti se àtúnse ìdámọ̀ rẹ̀ ní kíákíá.

Atiku 9
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ rí i dájú pé, a kò gbọ́dọ̀ ya ọmọ nipa 

pẹ̀lú àwọn òbí rẹ̀ bi wọn kò bá fẹ, afi nígbà tí àwọn alásẹ tó 
dáńtọ́ lábẹ́ àyèwò òfin bá pìnnu, ni ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà 
tó yẹ, irúfẹ́ ìyapa yìí jẹ dandan fún ifẹ ọmọ. Irúfẹ́ ìpinnu 
náà le jẹ́ dandan ní ìpele kan bíi, ti enìyàn ba n lo ọmọ ní 
ìlòkulò tàbí ti àwọn òbí rẹ̀ ba kọ̀ọ́ sílẹ̀, tàbí níbi tí o jẹ́ pe 
àwọn òbí rẹ̀ kò gbé papọ̀. Ibi tí ọmọ ń gbé ni yóò se ìpinnu.
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2. Ninu ètò to nííse pẹ̀lú ìpínrọ̀ àkọ́kọ́ Atiku yìí, gbogbo ẹni ti 
ó bà ni ìfẹ́ láti kọpa nínú ètò náà ni a o fún ni àǹfàní, kí o 
jẹ kí éró rẹ̀ di mímọ̀.

3. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ti a ya nípa kùró 
lọ́dọ̀ ọ̀kan tàbí àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì láti ni àjọsepọ̀ àti láti ri 
àwọn òbí rẹ lóòrè-kóòrè, afi bi ọmọ náà kò bá nifẹ síi.

4. Nibi ti o ba jẹ́ pe ìyapa yìí waye latari irúfẹ́ ìgbésẹ̀ tí ẹni tí 
ọ̀rọ̀ kàn gbé bíi ìdanidúró, ìfinisẹ́wọn, ìfilúsílẹ̀, ìdánipadà 
lájò tàbí ikú (pẹ̀lú ikú tí ó wáyé láti inu onírúurú ìsẹ̀lẹ̀ 
nígbà tí ẹni náà wa ni ibi ìpamọ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn) ti ọ̀kan tàbí 
òbí mejeeji tàbí ti ọmọ náà, ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn náà, pẹ̀lú ìrawọ̀ 
ẹ̀bẹ̀, yóò pèsè àwọn òbí, ọmọ tàbí, bí ó bá tọ̀nà àwọn 
mọ̀lẹ́bí. Iroyin tó se pàtàkì nípa ibi ti àwọn ọmọ inú ẹbí  
náà wà, àyà fi bi ìpèsè ìròyìn náà yóò bá léwu fún ìgbáyé 
gbádùn ọmọ náà. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ tẹsiwaju nípa ríríi 
pe dídáhùn àwọn ìbéèrènáà kò gbọdọ níàyọrísí ti o le pa 
ẹni ti ọ̀rọ̀ kan lara.

Atiku 10
1. Ni ìbámu pẹ̀lú ojuse ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn ni (Atiku 9, ìpínrọ̀ 1), 

ẹni ti o n bẹ̀bẹ̀ nípa ọmọ tàbí òbí ọmọ láti wọ tàbí kúrò ni 
ìpínlẹ̀ fún pàtàkì ìpadàsọdọ̀kan ẹbí ni ìpílẹ̀ yóò báwí ní 
ọ̀nà tí o dara, ti inú rere, ni kánkán. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ 
tẹ̀síwájú láti rìì pe ifisilẹ irúfẹ́ ẹ̀bẹ̀ naa ko ni ayọrisi tí ó le 
se ìpalara fún àwọn ti o n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ àti mọ̀lẹ́bí wọn.
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2. Ọmọ ti àwọn òbí rẹ̀ ń gbé ni ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mìíràn yóò ni 
ẹ̀tọ́ láti ni ibasepọ àti ẹ̀tọ́ láti rí àwọn òbí rẹ lóòrè-kóòrè 
ayafi ni àkókò kọọkan ti kò bá si oore ọ̀fẹ́. Si ipari yìí àti 
ní ìbámu pẹ̀lú ojúse ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn labẹ (Atiku 9, ìpínrọ̀ 1), 
ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ àti ti àwọn òbí 
rẹ̀ láti kúrò ni Orilẹ̀èdè yòówù pẹ̀lú ohun ìní wọn, kí wọ́n 
si lọ sí ìlú wọn. Ẹ̀tọ́ láti kúrò ni Orílẹ̀ èdè kórílẹ̀ èdè yóò 
wà lábẹ́ ipaála àṣẹ bi òfin se fi lélẹ̀, ni èyí ti o se dandan 
fún ààbò ẹ̀sọ́ Orílẹ̀ èdè òfin gbogbogboo, ìléra gbogbo 
ènìyàn, tàbí àwọn ìwà, tàbí àwọn ẹ̀tọ́ àti òmìnira ti àwọn 
mìíràn ti o wà láìyẹsẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀tọ́ mìíràn ti a mọ̀ ninu 
ipejọ yìí.

Atiku 11
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo gbe ìgbésẹ̀ láti gbógun ti fifi ọmọ ransẹ 

ni ọ̀nà to lòdì àti àìpadà ọmọ láti òkè òkun.
2. De ikorita yìí, ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo polongo ìpinnu 

ìfọwọsowọ́pọ̀ àwọn orílẹ̀ èdè tàbí afikun si àwọn ìfẹnukò 
tàbí èyí tí ó ti wà tẹ́lẹ̀

Atiku 12
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ fi yé ọmọ tíó ní agbára láti sẹ̀dá 

ìwòye rẹ̀ dájú pé, ó ní ẹ̀tọ́ láti sàfihàn ìwòye rẹ̀ nípa àwọn 
ohun tí ó ń paá lára láìsí ìdíwọ́. Ìwòye ọmọ náà ni a fún ni 
àpọ́nlé tí ó yẹ ní ìbámu pẹ̀lú ọjọ́ orí àti dídàgbà ọmọ.

2. Fún ìdí yìí, ọmọ náà ni pàápàá jùlọ́ ni a ó pèsè àǹfàní fún 
láti gbọ́ọ nínú onírúurú ilé ẹjọ́ àti àwọn ìlànà ìpínfúni ti óń 
se ìpalára fún ọmọ náà.
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Atiku 13
1. Ọmọ náà gbọ́dọ̀ ni ẹ̀tọ́ òmìnira ìfèrò ẹnihàn; ẹ̀tọ́ yìí yóò 

ní àǹfààní láti bèèrè, láti gbà, àti láti fún ènìyàn ní ìròyìn 
àti èrò onírúurú, láìfi ti àwọn ásáájú se, yálà nipa ọ̀rọ̀ 
ẹnu, nipa kíkọsílẹ̀ tàbí títẹ̀ jáde, ní ti àwòrán iṣẹ́ ọnà, tàbí 
nípasẹ̀ onírúurú ọ̀nà ìkéde mìíràn tí ọmọ náà fẹ́.

2. Sísàmúlò ẹ̀tọ́ yìí le wà lábẹ́ ìsàkóso àwọn òdíwọ́ kan 
sùgbọ́n àwọn wọ̀nyí le jẹ́ bí èyí tí a pesè nípasẹ̀ òfin, ti o 
sì jẹ́ dandan.
a. Fún ọ̀wọ̀ àwọn ẹ̀tọ́ àti orúkọ àwọn mìíràn; tàbí
b. Fún ààbò orilẹ̀ èdè tàbí ti òfin gbogbo ènìyàn, tàbí ti 

ìléra gbogbo ènìyàn tàbí ìwà.

Atiku 14
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ si òmìnira láti 

ronú làti ní ẹ̀rí ọkàn àti ẹ̀sìn.
2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fun ẹ̀tọ́ àti isẹ́ àwọn òbí, àwọn 

alagbatọ tó bófin mu, láti pese ìtọ́nisónà fún ọmọ náà 
nínúsísàmúlò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ní ọ̀nà tíó se déédé pẹ̀lú ìdàgbàsókè 
agbára ọmọ náànígbà tí ó bá ye.

3. Òmìnira láti se àfihàn ẹ̀sìn ènìyàn tàbí ìgbàgbọ́ rẹ̀ le wa 
lábẹ́ irúfẹ́ àwọn ìpalára yìí nìkan gẹ́gẹ́ bí òfin se sàlàyé 
rẹ̀, tí ó sì jẹ́ dandan láti dáàbò bo gbogbo ènìyàn, àṣe, 
ìléra, ìwà tàbí pàtàkì ẹ̀tọ́ àti omìnira àwọn mìíràn.
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Atiku 15
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ si ominira láti se ẹ̀gbẹ́ àti 

òmìnira si àpéjọ̀pọ̀ àláfíà.
2. Kò gbọdọ̀ si ìdíwọ́ kankan lórí ìsánmúlò àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí 

ju èyí tí wọn fi ipá mu ni ìbámu pẹ̀lú òfin, tíó sì jẹ́ dandan 
ní àwùjọ ìjọba alágbádá, ni èyí ti ó dára fún ààbò orílẹ̀ 
èdè tàbí ìpamọ́ gbogbo ènìyàn, àṣẹ àwùjọ, ààbò ìléra 
gbogbo ènìyàn tàbí ìwà tàbí ààbò ẹ̀tọ́ àti ominira àwọn 
mìíràn.

Atiku 16
Kò sí o̟mo̟ tí ó gbo̟dò̟ wà lábé̟ akóso kan tàbí èrò tí kò bá ìfé̟ 
ti, tí ebí rè̟, ìdílé tàbí ti ò̟ré̟ mu, tàbí ìdojúko̟ tí kò bá òfin mu 
lórí ìsè̟dá rè̟. O̟mo̟ ni è̟tó̟ sí ìdáàbò bo òfin, láti tako àwo̟n 
irúfé̟ ìdojúko̟ náà.

Atiku 17
E̟ni tí ò̟rò̟ kan mo̟ pàtàkì ìs̟e àwo̟n agbóhùn sáfé̟fé̟, wo̟n yóò 
sì rí i pé o̟mo̟ ni àǹfààní si ìròyìn àti àwo̟n ohun èlò láti inú 
ìsò̟kan orílè̟ èdè àti láti orísun àgbáyé pàápàá jùlo̟, àwo̟n ti 
wó̟n ń fé̟ ìgbéga àwùjo̟ wo̟n, nínú è̟mí àti nínú iwà rere pè̟lú 
ìlera ojúkorojú àti ti o̟po̟lo̟.
De ìkoríta yìí, e̟ni tí ò̟rò̟ kan gbó̟dò̟:
a. Gba àwo̟n onísé̟ ìròyìn níyànjú láti tan ìròyìn ká pẹ̀lú 

ohun èlò àwùjo̟ àti ti às̟à tí ó ní àǹfààní sí o̟mo̟dé ní 
ìbámu pè̟lú atiku 29;
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b. Fi ààyè gba àsepò̟ àgbáyé nínú ìpèsè, pàsí-pàrò̟ àti 
ìtànkálè̟ irúfé̟ ìròyìn àti ohun ètò láti inú ìsò̟kan às̟à orílè̟ 
èdè àti orísun àgbáyé;

d. Fi ààyè gba ìpèsè àti ìtànkálè̟ àwo̟n ìwé o̟mo̟dé;
e. Gba àwo̟n oníse̟ ìròyìn níyànjú láti ni ò̟wò̟ fún ìlò èdè 

àwo̟n o̟mo̟ tí ó wá láti àwùjo̟ ńlá tàbí tí ó jé̟ ti ìbílè̟.

Atiku 18
1. E̟ni tí ò̟rò̟ kan gbo̟dò̟ sa gbogbo ipá wo̟n tí ó dára ju láti rí 

ìmò̟ ìlànà dájú pé, àwo̟n obí méjéèjì ni ojús̟e kan náà fún 
ìtó̟mo̟ àti ìdàgbàsókè rè̟. Àwo̟n e̟bí tàbí alágbàtó̟ lábé̟ òfin 
ní ojús̟e ap̀tàkì fún ìtó̟mo̟ àti ìdàgbàsókè rè̟. Ìfé̟ o̟mo̟ náà 
ni yóò jẹ́ pàtàkì sí wo̟n jù

2. Fún pàtàkìidánilójú àti ìgbéga ẹ̀tọ́ tí a pèsè fún apéjo̟ 
yìí, e̟ni tí ò̟rò̟ kan yóò s̟e ìrànló̟wó̟ tí ó péye fún àwo̟n òbí 
àti alágbàtó̟ lábé̟ òfin nínú is̟e ojús̟e ìtó̟jú o̟mo̟, yóò sì rí 
àrídájú ìdàgbàsókè àjo̟, è̟ka àti ìs̟ẹ́ fún ìtó̟jú o̟mo̟.

3. E̟ni tí ò̟rò̟ kàn yóò sàmúlò àwo̟n òdiwò̟n tí ó ye̟ láti rí dájú 
pé àwo̟n o̟mo̟ òbí tí ó ń s̟is̟é̟, ní è̟tó̟ láti jàǹfàní nínú ìtó̟jú 
o̟mo̟ àti è̟ka ti wo̟n wà.

Atiku 19
1. E̟ni tí ò̟rò̟ kan gbo̟dò̟ sàmúlò àwo̟n òdiwò̟n ìsòfin, 

ìpínfúnni, àwùjo̟ àti è̟kó̟ tí ó ye̟ láti dáàbò bo o̟mo̟ nínú 
onírúurú ìdárúdàpò̟ yàtò̟ sí ojú korojú tàbí ti o̟po̟lo̟, ìfàràpa 
tàbí ìlòkulò, ìko̟sílè̟ tàbí àìnáání ìtó̟jú tàbí è̟lòmíràn tí ó ni 
láti tó̟jú o̟mo̟ náà.
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2. Irúfé̟ òsùwò̟n ààbò náà gbó̟dò̟ ni ìlànà tí ó sis̟é fún ìpèsè 
ètò àwùjo̟ gé̟gé̟ bí ó s̟e ye̟ láti pèsè àtìle̟yìn tí ó jé̟ dandan 
fún o̟mo̟ náà, fún àwo̟n tí ó fé̟ láti tó̟ o̟mo̟, àti onírúurú ààbò 
àti fún ìfinihàn, ìjábò̟, fífiniránsé̟, ìwádìí, ìtó̟jú àti àtìle̟yìn 
ìlòkúlò o̟mo̟ tí  sàlàyé sí bi yìí fún ìdájó̟ ni bi ó s̟e ye̟.

Atiku 20
1. Ọmọ tí a gbà kúrò ni àyíká àwọn mọlẹbi rẹ̀ tàbí tí ó jẹ́ pé 

wọn kò le fi ààyè gba ìfẹ́ ọkan rẹ̀ kí ó mulẹ ni ayika gbọ́dọ̀ 
ní àǹfàní si ààbò tó yàtọ̀ àti ìrànlọ́wọ́ tí ìpínlẹ̀ pèsè.

2. Ní ìbámu pẹ̀lú òfin orílẹ̀ èdè,ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọ́dọ̀ ríi dájú 
pé ìtọ́jú mìíràn wà fún irúfẹ́ ọmọ náà.

3. Irùfẹ́ ìtọ́jú náà le ni àwọn ohun mìíràn, pípèsè ibùgbé, 
òfin kafala ti musulumi, ìgbọmọtọ́ tàbí bí ó bá seése fífi sí 
ibi àjọ kan tí o dara fún ìtọ́jú àwọn ọmọ. Nígbà tí a bá ń 
sàgbéyèwò àwọn ojútùú, òwò to peye yóò wà fún àwọn 
ifẹ si itẹsìwájú nínú ìtọ́mọdàgbà àti si àwùjọ ọmọ, ẹ̀sìn, 
àsà àti èdè abínibí rẹ̀.

Atiku 21
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn, tí ó fi ààyè gbà ìlànà ìgbọmọtọ́ gbọ́dọ̀ rí i pé 
ifẹ́ ọkàn ọmọ náà gbọ́dọ̀ jẹ ohun pàtàkì tó jẹ́ wọ́n lógún. Wọ́n 
sì gbọ́dọ̀:
a. Rí i dájú pé gbígba ọmọ tọ́ jẹ́ pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn 

alásẹ to dáńtọ́ nìkan, tíóń se ìpinnu níbamu pẹ̀lú òfin 
ìlànà tí ó tọ́, gbogbo ìròyìn tí ó sé pàtàkì, ti a lè gbẹ́kẹ̀lé, 
pe ninu ìwòye àwọn òbí arábatan, alagbatọ nípa ọmọ, 
wọn fi ààyè gba ìgbọmọtọ́ àti pé, bí wọ́ bá bèèrè, àwọn tí 
ọ̀rọ̀ kan ti fi ọwọ́ sí ọmọ gbígbàtọ́ lórí irufẹ́ ìmọ̀ràn ní bí ó 
se jẹ́ dandan;
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b. Pẹ̀lú ìmọ̀ pe, ìgbọmọtọ́ láti orílẹ̀ èdè kan sí ìkejì ni a lè rí 
gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà mìíràn fún ìtọ́jú ọmọ, bí wọn kò bá le pèsè 
ibugbe tàbí ẹbí alágbàtoọ́ fún ọmọ náà tàbí, bi ọmọ náà 
kò bá le ri itọ́jú  ti o péye ní orílè èdè abínibí rẹ̀;

c. Rí i dájú pé àníyà ìgbọmọtọ́ láti orílẹ̀ èdè kan sí òmíràn 
ni ààbò àti ifẹsẹmulẹ tí ó bá ti àwọn tíó wa níbẹ̀, nípa ti 
agbatọ orílẹ̀ èdè;

d. Lo gbogbo òdiwọ̀n tí ó tọ́ láti rí i dájú pe, pípèsè ibùgbé 
fún ọmọ láti orílẹ̀ èdè kan sí òmíràn náà kò yọrí sí èrè tí 
kò tọ́ fún àwọn tí ó kàn;

e. Kéde èròǹgbà artiku yìí níbi tí ó yẹ, pẹ̀lú ètò àti 
ìfọwọ́sowọ̀pọ́ kí o sì gbìyànjú ní ìbámu pèlú àgbékalẹ̀ 
yìí láti ríi pé fifi ọmọ si ibùgbé ni orílẹ èdè mìíràn máa ń 
wáyé láti ọwọ́ àwọn aláṣe àti àwọn àjọ tó dáńtọ́.

Atiku  22
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọdọ gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ̀nà láti rí i dájú pé, 

ọmọ tíóń wa ààbò tàbí tí a rí gẹ́gẹ́ bi ẹni ti o salọ sí ilẹ̀ 
mìíràn fún ààbò ní ìbámu pẹ̀lú òfin àgbáyá, tàbí ti orílẹ̀ 
èdè ti o ba ìlànà mu, yálà àwọn ẹbí rẹ sìn-ín tàbí wọn 
kò sin-in tàbí ẹlòmíràn, yóò gba ààbò ti o tọ àti ìrànlọ́wọ́ 
ọmọnìyàn nínú ìgbádùn ẹ̀tọ́ ti a gbékalẹ̀ fún àjọ yìí àti 
fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn jákèjádò àgbáyé tàbí àwọn ohun èlò 
ọmọnìyàn ti àwọn ìpínlẹ̀ ti a wi ń se.

2. Fún ìdí èyí, Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ pèsè ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ni 
gbogbo ọ̀nà nípaṣẹ̀ àjọ àgbáyé pẹ̀lú àwọn àjọ ìjọba to 
kojú òsùwọ̀n tàbí èyí ti kò níí se pẹ̀lú ìjọba ní bí ó se tọ́ 
àti bí ó se yẹ, wọn yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ àgbáyé láti 
pèsè ààbò àti láti ran irúfẹ́ ọmọ náà lọ́wọ́, àti fun títọpasẹ̀ 
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àwọn òbí rè ̣àti àwọn ẹbí ọmọ tí o sálọ sí ilẹ̀ mìíràn fún 
ààbò láti gba àwọn ìròyìn tíó jẹ́ dandan fún ìsọdọ̀kan 
padà pẹ̀lú àwọn mọ́lẹ̀bì rẹ̀. Ni ikórìta ti o jẹ pe wọn kò rí 
àwọn òbí tàbí mọ̀lẹ́bì, wọn yóò pèsè ààbò fún ọmọ náà 
yálà títí láé tàbí fún ìgbà díẹ̀ gẹ́gẹ́ bi wọ́n se ń se fún 
àwọn ọmọ mìíràn ti wọn fi àyíká ẹbí rẹ̀ dún fún onírúurú 
ìdí gẹ́gẹ́ bí a se gbé kalẹ̀ nínú àpéjọ yìí.

Atiku 23
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ̀ pé, ọmọ tí ó ní àrùn ọpọlọ tàbí ìpènijà 

ẹ̀yà ara gbọ́dọ̀ gbádùn ìgbé ayé tíó kún, í ó sì dára, ní ipò 
tíó mú ọlá, ìdàgbàsókè ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ara ẹni wa, tí yóó sì 
mú kíkópa kánmọ́ kánmọ́ ọmọ náà rọrùn ládùgbo.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ̀ pé akanda ọmọ ní ẹtọ sí ìtọ́jú to yàtọ̀, 
wọn yóò si gbìyànju láti ríi dájú pe, wọn fi ọjọ́ kún ìtọ́jú 
nipa bi ohun èlò bá se wà sí. Fún àwọn ọmọ tí ó dápé àti 
fún àwọn ti o n dáhùn fún ìtọ́jú wọn, fún ìrànlọ́wọ́ ti wọn 
bèèrè, ni èyí ti o tọ̀nà fún ipò ọmọ náà àti fún àwọn ìsẹ̀lẹ̀ 
tí ó yi àwọn òbí ká tàbí ìtọ́jú mìíràn fún ọmọ.

3. Mímọ ohun tí akanda ọmọ nilo, ìrànlọ́wọ́ gbòòrò síi ní 
ìbámu pẹ̀lú ìpínrọ̀ (kejì) 2 atiku yìí ni a ó pèsè laigba owó 
nígbàkígbà tí ó bá seése, mímú ètò isuuna àwọn òbí wa 
si inú ìsirò tàbí àwọn ìtọ́jú mìíràn wá fún àwọn ọmọ, a ó 
gbìyànjú láti ri pé àkàndá ọmọ ni àǹfàní tí ó lágbára láti 
gba ẹkọ́ ìwé, ìkọ́ni, áajọ̀ ìléra, ìmúpadàbọ̀sípò, ìmúrasílẹ̀ 
fún iṣẹ́ àti àǹfàní si ìgbafẹ́ ni ọ̀nà ti ó rọrùn fún ọmọ láti 
jèrè ìdàpọ̀ àwùjọ ni kíkún àti ìdàgbàsókè ẹnikọọkan pẹ̀lú 
àsà àti ìdàgbàsókè nínú ẹmi rẹ̀.
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4. Ìjọba ìbílẹ̀ yoo polongo, nínú emi ibaraẹnisepọ àgbáyé, 
fífúnra ẹni ni ìròyìn ti o tọ nípa ètò sisetọjú àgọ̀ ara ẹni 
àti ti egbò igi, ìtọ́jú àkàndá ọmọ tí ó niise pẹ̀lú isesi àti 
ìhùwàsí àti títan ìròyìn ka pẹ̀lú níní àǹfàní si ìròyìn to 
nii se pẹ̀lú ọgbọ́n ìmúpadàbọ̀sípò, ẹ̀kọ́ iwé àti iṣẹ́ ọwọ́ 
lórísìírísí pẹ̀lú èròǹgbà láti mu ki ìpínlẹ̀ dàgbà síi nínú ipá 
àti iṣẹ wọn, àti láti mu ki ìmọ̀ wọn gbòòrò ni ìpele wọ̀nyí. 
Nípa èyí, àpò òsùnwọ̀n owó kan yóò jẹ́ lílò fun ìpèsè 
ohun ti àwọn orílẹ èdè tí ó sèsè ń dàgbà nílò.

Atiku 24
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ ẹ̀tọ́ ọmọ láti ìgbádùn ìpele ìlera ti o ga 

jùlọ́, àti láti mú ìtọ́jú aisan àti ìmúpadabọsipo ìlera rọrun. 
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ tiraka láti rí i dájú pé kò sí ọmọ ti 
wọ́n fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ nípa ìtọ́jú ara dùn.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ lépa síṣe òfin kíkún ẹ̀tọ́ yìí, àti ni 
pàtàkì jùlọ o gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú òdiwọ̀n tí ó yẹ :
a. Láti mú àdínkù bá ikú ọmọ ọwọ́ àti àbíkú;
b. Láti ní àrídájú ìpèsè ìrànlọ́wọ́ ìléra ti o jẹ dandan 

àti ìtọ́jú ara fún gbogbo ọmọdé pẹ̀lú ìtẹnumọ́ lorí 
ìdàgbàsókè ètò ìléra abẹ́lé;

c. Láti gbógun tí àrùn àti àìtó oúnjẹ asaralóóre, láàárí 
gbèdéke ètò ìtọ́jú abẹ́lé, ju gbogbo rẹ̀ lọ, sísàmúlò 
ìmọ̀ ẹ̀rọ tí ó ti wà ní sẹpẹ́ àti nípasẹ ìpèsè oúnjẹ asara 
lóórè tí ó tó, àti omi mímu tí ó mọ́, níní àwọn ewu ti o 
wa ní àyíká ti kò mọ́ lọ́kàn;

d. Láti ri dájú pe ìtọ́jú wà fun aláboyun  àti ìyá ọlọ́mọ 
lẹ́yìn ìbí;
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e. Láti ri dájú pé gbogbo agbègbè láwùjọ, pàápàá jùlọ, 
kí àwọn òbí àti ọmọ ni ìmọ̀, kí wọn sì ní àǹfàní sí ètò 
ẹ̀kọ́, kí wọn si kín sisamulo ìmọ̀ tí ó se pàtàkì fún ìléra 
ọmọ lẹ́yìn àti oúnjẹ asara-lóóre, àǹfàní inú ifọ́mọlọ́yàn, 
ìmọ́tótó àti itọ́jú àyíká àti síse ìdènà ìjàm̀bá;

f. Láti mú ìdàgbàsókè bá ìtọ́jú ara tó péye, ìtónisọ́nà fún 
àwọn òbí àti ẹ̀kọ́ nipa ìfètòsọ́mọbíbí àti iṣẹ́.

3.  Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọ́dọ̀ sàmúlò àwọn òdiwọ̀n tó yẹ pẹ̀lú 
ìwòye láti sàmúkúró iṣe abinibi tó léwu fú ìléra àwọn 
ọmọdé. 

4. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo polongo, wọ́ n yoo sì fi ààyè gba 
ìfọwọsowọ́pọ̀ kárí ayé pẹ̀lú èrò láti ni ìmọ̀ kíkún lórí ẹ̀tọ́ tí 
a mọ̀ nínú atiku yìí. Nípasẹ̀ èyí, asunwọn owó kan yóò di 
lílò fún ohun tí àwọn orílẹ̀ èdè ti o sẹsẹ ń dàgbà nílò.

Atiku 25
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ́ ẹ̀tọ́ ọmọdé tí a fi sí ibùgbé kan láti ọwọ àwọn 
alásẹ tó dáńtọ́ fún ìtọ́júpàtàkì, ààbò tàbí ìtọ́jú ìléra ara tàbí ti 
ọpọlọ, fún àyẹ̀wò ìgbàdégbà ìtọ́jú tí a pèsè fún ọmọ náà àti 
gbogbo àwọn nǹkan tí ó ni ìbáse pẹ̀lú ìfúniníbùgbé rẹ̀.

Atiku 26
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yóò mọ ẹ̀tọ́ fún gbogbo ọmọ láti jàǹfàní 

ààbò àwujọ, pẹ̀lú ìgbógun tòfò awujọ, yoo si lo òdiwọ̀n tó 
jẹ dandan láti gba ẹ̀tọ́ tíó kùn ní ìbámu pẹ̀lú ofin orílẹ̀ èdè.

2. Àǹfàní náà gbọ́dọ̀ di fífúnni nibi tí ó bá yẹ pẹ̀lú rírántí 
àwọn ohun èlò àti ìsẹ̀lẹ̀ tí ó yí ọmọ náà ká pẹ̀lú ki ènìyàn 
ní ojúse fún ìtọ́jú ọmọ náà àti àwọn onírúurú èrò ti o nííse 
pẹ̀lú ìbéèrè fún àǹfàní tí ó wá láti ipaṣẹ ọmọ náà.
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Atiku 27
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo fún ọmọ kọ̀ọ̀kan ni ẹ̀tọ́ ìgbé ayé tó 

dẹrun, tí ó tọ́ fún ọmọ nípa ti ara, òye, ẹ̀mí àti ìdàgbàsókè 
àwùjọ.

2. Àwọn òbí tàbí ẹni tí ó ń se ìtọ́jú ọmọ náà ní ojúse pàtàkì 
láti dáàbòbò, ohun náà ni ìgbé ayé tó se pàtàkì fún 
ìdàgbàsókè ọmọ naa, nínú ipá wọn àti agbára ètò ìsúúná.

3. Ni ìbámú pẹ̀lú ipò orílẹ̀ èdè laarìn ipá wọn,ẹni tí ọ̀rọ̀ 
kàngbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti ran àwọn òbí lọ́wọ́ àti 
àwọn ojúse mìíràn tó yẹ fún ọmọ náà láti pèsè fún ẹ̀tọ́, ni 
ti pípèsè ohun ìrànwọ́ àti àwọn ètò fún àtilẹ́yìn, pàápàá 
jùlọ nípa ti oúnjẹ, ìwọsọ àti ibùgbé.

4. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti 
dáàbò bo ìtọ́jú ìmúláradá fún ọmọ láti ọ̀dọ̀àwọn òbí tàbí 
ẹlòmíràn tí ó ní ojúse owó níná fún ọmọ náà laaarin orílẹ̀ 
èdè tàbí ni òkè òkun. Pàápàá jùlọ, bi ti ẹni tí ó ń se ojúse 
owó níná fun ọmọ náà bá ń gbé ni orílẹ̀ èdè tí o yàtọ̀ si 
ibi ti ọmọ naa wá, orílẹ̀ èdè gbọ́dọ̀ kéde àfikún si àdéhùn 
àgbáyé tàbí ìpinnu irúfẹ́ àwọn àdéhùn, àti síṣe àwọn ètò 
mìíràn tí ó yẹ.
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Atiku 28
1.  Orílẹ̀ èdè mọ ẹ̀tọ́ ọmọ nípa ètò ẹ̀kọ́, pẹ̀lú ìwòye láti ni ẹ̀tọ́ 

yìí síwájú àti lórí àǹfàní tí ó dọ́gba, wọn yóò :
a. Mu kí ẹ̀kọ́ alakọbẹ̀rẹ̀ jẹ́ dandan, yoo si jẹ ọ̀fẹ́ fún 

gbogbogbòò;
b. Gbigbiyanju ìdàgbàsókè onírúurú ẹ̀kọ́ àgbà (girama), 

pẹ̀lú ẹ̀kọ́ nípa iṣẹ́ ọwọ́ yóò wa, tí gbogbo ọmọ yóò sì 
ní àǹfàní síi, wọn yóò si gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ bii ìfilọ́lẹ̀ 
ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, ọrẹ fún ìrànlọ́wọ́ ìsúúná, torí bí wọn yóò bá 
nílò ohunkan;

d. Mu ẹ̀kọ́ ìpele giga rọrùn láti ní fún gbogbogbòò lábẹ́ 
àkóso gbogbo ọ̀nà tí ó tọ́;

e. Mú ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ ìwé, iṣẹ ọwọ́ àti itọ́nisọ́nà wà fún 
àwọn ọmọ, kí ó sì jẹ ohun tí wọ́n ní àǹfàní sí;

f. Gbàwọ́n níyànjú nipa síse déédé nílé ẹ̀kọ́ àti dídẹ́kun 
fifi ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀ láì tọ́jọ́.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti ríi pé ìbáwí ilé 
ìwé wáyé lọ́nà tí ó dúró pẹ̀lú ọla ọmọnìyàn àti ní ìbámu 
pẹ̀lú àjọ yìí.

3. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ kéde, kí wọ́n sì gbìyànjú láti pèsè 
ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àgbáyé lórí ohun tí ó nííse pẹ̀lú ẹ̀kọ́, 
pàápàá jùlọ, pẹ̀lú ìwòye láti kópa nínú mímú àìlóye àti 
àìlẹ́kọ̀ọ́ ìwé kúrò jákè-jádò àgbáyé, ki àǹfàní sí ìmọ̀ 
ìjìnlẹ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ọ̀nà ìkọ́ni ìgbàlódé le rọrùn. Lórí èyí 
òsùnwọ̀n owó kan gbọ́dọ̀ jẹ́ iyasọtọ fún ìpèsè ohun ti 
àwọn orìlẹ̀ èdè ó sẹ̀sẹ̀ n dàgbà nílò.
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Atiku 29
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàngbà pé a gbọ́dọ̀ dójú ẹ̀kọ́ ọmọ kọ :

a. Ìdàgbàsókè ẹ̀dá ọmọ, àwọn ẹ̀bùn àti oye, agbara 
ojúkorojú ni ẹ̀kún rẹ́rẹ́ rè;

b. Ìdàgbàsókè ìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ènìyàn àti òmìnira pàtàkì àti 
fún àwọn òfin tí ó wà nínú ìwé òfin àjọ àgbáyé;

c. Ìdàgbàsókè ìbọ̀wọ̀fún àwọn òbí ọmọ, ìdámọ̀ àsà rẹ̀, 
èdè àti iyì fún iyi orílẹ̀ èdè tí ọmọ náà ń gbé, orílẹ̀ èdè 
tí ó ti wá àti fún òlàjú ti o yàtọ̀ si tirẹ̀;

d. Pípèsè ọmọ náà sílẹ̀ fún ìgbé ayé tó ni ìtumọ̀ ní àwùjọ 
olómìnira, ni ìmòye, àláfíà, ìfaradà, `idọ́gba takọ tabo 
àti ìdọ́rẹ̀ẹ́ láàárín gbogbo ènìyàn, ẹ̀yà, orílẹ̀ èdè àti 
ẹ̀sìn, àti àwọn ènìyàn ìbílẹ̀;

e. Ìdàgbàsókè ìbọ̀wọ̀ fún ìsẹ̀dá àyíká.
2. Ko si ọ̀kankan lara atiku yìí tàbí atiku 28 tí a gbọ́dọ̀ túmọ̀ 

láti dá sí òmìnira ẹnikọ̀ọ̀kan àti àjọ láti se ìdàsílẹ̀ àti idarí 
ilé ẹ̀kọ́, ni gbogbo ìgbà bọ̀wọ̀ fún síṣe àkíyèsí òfin ti a gbe 
kalẹ̀ ni ipinrọ kìn-in-ni atiku yìí àti sí àwọn ohun tí a bèèrè 
fún pé ẹ̀kọ́ ti o fúnni ní irufẹ ilé ẹ̀kọ́ náà yóò wà ni ìbámu 
sí irúfẹ́ òdiwọ̀n bi ìpinlẹ̀ se fi lélẹ̀.

Atiku 30
Ni àwọn ìpínlẹ̀ tí ẹ̀yà, ẹ̀sìn tàbí elédè tó kéré tàbí ẹni tí ó jẹ́ 
ìbílẹ̀ wà, ọmọ jẹ́ ti irúfẹ́ àwọn to kéré, a kò sì gbọ́dọ̀ fi ẹ̀tọ́ ẹni 
tí ó jẹ́ ọmọ oníle dùn-ún ni agbègbè pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ 
rè ̣láti gbádùn àsà, láti sọ tẹ́lẹ̀, ki o si se ẹ̀ṣìn rẹ̀, tàbí kí ó lo 
èdè rẹ̀.
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Atiku 31
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ̀ nípa ẹ̀tọ́ ọmọ sí ìsinmí àti ìgbádùn, láti 

se eré àti àwọn ìṣe ìgbafẹ́ tí ó tọ́ fún ọjọ́ orí ọmọ àti láti 
kópa lọ́fẹ̀ẹ́ nínú àsà ìgbé ayé àti iṣẹ́ ọnà.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ni ìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ láti kópa kíkún 
nínú asa ìgbéayé àti iṣẹ́ ọnà, kí wọ́n sì kéde rẹ̀, wọn si 
gbọ́dọ̀ gbiyànjú pípèsè àǹfání tí ó tọ́, ti o si dọ́gba fún 
àsà, iṣẹ́ ọ̀nà, ìdárayá àti ìṣe ìgbafẹ́.

Atiku 32
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ ètó ọmọ fún ààbò láti inu èrè ètò ọrọ̀ 

ajé àti láti inú síse iṣẹ́ yòówù ti ó sée se kí ó léwu tàbí 
láti pa ẹ̀kọ́ ọmọ lara tàbí ki o léwu fún ìléra ọmọ yálà ni 
ojúkorojú, nínú òye, ẹ̀mi, ìwà tàbí ìdàgbàsókè àwùjọ.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo sàmúlọ̀ odiwọn òfin, ipinfunni. 
ìbánikẹ́gbẹ́ àti ti ẹ̀kọ́ láti rí àrídájú sísàmúlò atiku yìí. Títí 
dé ìkóríta yìí, níní ọ̀wọ̀ fún ìpèsè àwọn ohun èlò mìíràn tí 
ó tọ́ fún gbogbo orílẹ̀ èdè. Ni pàápàá jùlọ,ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn 
gbọ́dọ̀:
a. Pèsè fún ọjọ́ orí tí ó kéré jù, àti ọjọ orí ti o kéré jù fún 

ìgbàwọlé láti sisẹ;
b. Pèsè fún òfin tí ó tọ̀nà fún wákàtí àti àwọn ohun tí ó 

rọ̀mọ́ iṣẹ́;
c. Pèsè fún àwọn ìjìyà tí ó tọ́ tàbí àwọn ìjẹ́wọ́sí mìíràn 

láti rí àrídájú mumu atiku yìí pẹ̀lú agbara tí ó le.
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Atiku 33
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ pẹ̀lú òfin, ìpínfúnni, 
ìbánikẹ́gbẹ́ àti ẹ̀kọ́ láti dáàbò bo àwọn ọmọdé láti má lòdì si 
òfin lílo òògùn akunnilóorun àti èyí tíóń fa ìjàmba fún ọkàn 
tàbí ọpọlọ gẹ́gẹ́ bí a se sàlàyé nínú òfin àgbáyé tí ó báamu, 
àti láti dènà àwọn ọmọdé nínú lílo ohun èlò akunnilóorun àti 
fífi irúfẹ́ àwọn ohun èlò náà sòwò.

Atiku 34
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbìdánwò láti dáàbò bo àwọn ọmọ kúrò lọ́wọ́ 
onírúurú ìwà ibara ẹni lopọ tí kò tọ́. Fún àwọn ìdí wọ̀nyí, ẹni 
tí ọ̀rọ̀ kàn fúnra rẹ̀ yóò sàmúlò gbogbo òdìwọ̀n orílẹ̀ èdè tí ó 
tọ́ láti se òdíwọ́:
a. Ìyílọ́kan padà tàbí ìfagbára se ọmọ láti kópa nínú iṣe 

ibaraẹnilòpọ̀ tí kò tọ́;
b. Lílo ọmọ nílòkulò bíi fifi ọmọ se òwò nàbì tàbí ìṣe 

ibaraẹnilòpọ̀ ti kò tọ́;
c. Lílo ọmọ nílòkulò nípa sísàfihàn ẹ̀yà ara fún ìbálòpọ̀ àti 

àwọn ohun èlò.

Atiku 35
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yoo gbé ìgbésẹ̀ orílẹ̀ èdè tí ó tọ̀nà, òdiwọ̀n 
àdéhùn tí o dọ́gba láti dènà gbigbe títà ọmọ tàbí fifọmọ sòwò 
lori onírúuru ìdí tàbí lọ́nà kọ́nà.
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Atiku 36
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yóò dáàbò bo ọmọ lórí onírúurú ìyànjẹ tó lẹ́wu 
si èyíkèyí ẹka ìgbáyé gbádùn ọmọ.

Atiku 37
a. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ ri dájú pé, kò sí ọmọ tí o gbọ́dọ̀ wà 

nínú ìrora tàbí ìsèkà, aiseniyan, ìyọni nípò tàbí ìjìyà. Yálà 
ìjìyà tó lágbára tàbí ìfinisẹ́wọ̀n ayérayé laisi ìdánilójú pé 
wọn yóò fi sílẹ̀, ni a ó fi ẹ̀sùn kànfún ẹ̀sẹ̀ tíó sẹ̀ nípasẹ̀ ẹni 
tí kò tó ọmọ ọdún mejidínlógún;

b. Kò sí ọmọ kankan ti a gbọ́dọ̀ fi ẹ̀tọ́ òmìnira dùn lọ́nà ti ó 
lòdì si òfin. Imuni tàbí ìfọmọ si àhamọ gbọ́dọ̀ wà ni ìbámu 
pẹ̀lú ìlànà òfin, a si gbọ́dọ̀ lo ohun nìkan gẹ́gẹ́ bí òdiwọ̀n 
ìsádi tó gbẹ̀yín, fún ìgbà péréte tí ó yẹ;

c. Gbogbo ọmọ ti a fi ẹ̀tọ́ òmìnira dùn ni a ó tọ́jú pẹ̀lú ọ̀wọ̀ 
àti ìfọmọnìyànse, fún iyì ènìyàn ni ọ̀nà ti yoo mu ohun 
ti àwọn ènìyàn ti o ni ọjọ́ ori kan náà pẹ̀lú rẹ̀ nìlo wa si 
iranti. Pàápàá jùlọ, gbogbo ọmọ tí a fi ẹtọ òmìnira dùn ni 
a ó yà sọ́tọ̀ kúrò láàárin àwọn àgbà, ayafi bi a ba rí i gẹ́gẹ́ 
bi ohun tí ó se àǹfàní jùlọ fún ọmọ láti ma se bẹ́ẹ̀, yóò sì 
ni ẹ̀tọ́ láti máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ nípasẹ̀ kíkọ̀wé àti 
àbẹ̀wò, tí ó pamọ́ nínú àwọn ìsẹ̀lẹ̀ kan;

d. Gbogbo ọmọ tí wọ́n ba fi ẹ̀tọ́ òmìnira dun yóòo ni ẹ̀tọ́ si 
òfin àti àwọn ìrànlọ́wọ́ tí ó tọ́ ní kíákíá, àti ẹ̀tọ́ láti pẹjọ́ lórí 
àwọn ohun tí wọn fi dùn-ún ni ilé ẹjọ́ tàbí níwájú aláṣe to 
dáńtọ́ láàyè ara rẹ̀ ati ìpinnu kíákíá lórí irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀.
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Atiku 38
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún òfin, kí ó sì ri dájú pé 

ọ̀wọ̀ wà fún òfin ọmọniyan kariaye tí ó bá wọn mu nínú 
ìhámọ́ran ìfàgagbága tíó jẹmọ́ ti ọmọ náà.

2. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ sa gbogbo ipá láti ríi pé ẹni ti ọjọ́ orí 
rẹ̀ kò bá tíì pe ọdún mẹ́ẹ̀dógún kò gbọ́dọ̀ kópa tààrà nínú 
ìjà lọ́nà tààrà.

3. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ mọ́wọ́dúró nínú gbígba ẹnikẹni ti ọjọ́ 
orí rẹ̀ kò tó ọdún mẹ́ẹ̀dógún sí ibi iṣẹ́ ológun. Nípa gbígba 
àwọn ènìyàn tí ọjọ́ orí wọn tó ọdún mẹ́ẹ̀dógún, sùgbọ́n 
tí wọn kò tíì to ọmọ ọdún méjìdínlógún,ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn yóò 
gbìyànjú láti fi àǹfààní fún àwọn tíó ti dàgbà.

4. Ní ìbámu pẹ̀lú iṣẹ́ wọn, lábẹ́ òfin ọmọnìyàn àgbáyé láti 
dáàbò bo àwùjọ alágbádá nínú ìfàgagbága, ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn 
gbọ́dọ̀ sa gbogbo ipá láti ríi dájú pé ààbò àti ìtọ́jú wà fún 
àwọn ọmọ tí wọ́n farapa nípasẹ̀ ìfàgagbága.

Atiku 39
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ sa gbogbo ipá tí ó tọ́ láti kéde 
ìpadàbọ̀sípò ojúkojú àti ti ọkàn àti ìsàtúnse àwọn ọmọ ti 
o farapa ninu : onirúuru ìkọsilẹ, ìyànjẹ, tàbí ìlòkulò ; ìrora 
tàbí onírúuru ìwà ìkà, aisenìyàn, ìyọninípò tàbí ìjìyà; tàbí ìjà 
ológun. Iru ìsàtúnse àti ìpadàbọ́sípò bẹ́ẹ̀ yóò wáyé ni àyíká tí 
o ni ìléra, ibọwọ-fára-ẹni àti iyin ọmọdé.
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Atiku 40
1. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn mọ ẹ̀tọ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan ti a tẹnumọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni 

tí a dálẹ́bí, tàbí tí a rí gẹ́gẹ́ bi arufin ìjìyà láti mú un ni ọ̀nà 
tíó se déédé pẹ̀lú ìdàgbàsókè iyi ọmọ, ni èyí tí yóò ró ọ̀wọ̀ 
ọmọ náà lágbára fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti òmìnira pàtàkì ti 
àwọn mìíràn, ni èyí tí yóò mu ọjọ orí ọmọ àti ifẹ ọkàn láti 
mu ìdàgbàsókè bá ìpadàbọ̀sípò ọmọ wa si ìrántí, tí a sì 
gbà ọmọ náà sí ibi ojúse kan tí ó se pàtàkì láwùjọ.

2. Dé ìkóríta yìí, pẹ̀lú àkíyèsí si ìpèsè àwọn ohun èlò tí ó bá  
ti àgbáyé mu, ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn pàápàá gbọ́dọ̀ ri dájú pe: 
a. A kò gbọ́dọ̀ fi ẹ̀sùn kan ọmọ gẹ́gẹ́ bíi arúfin, tàbí kí á rí 

ọmọ gẹ́gẹ́ bi ẹni ti o ti tàpá sì òfin ẹgbẹ́ nipa àwọn ìṣe, 
tí òfin orílẹ̀ èdè tàbí ti agbáyé kò kà sí èèwọ̀ ni àkókò ti 
wọn se é;

b. Gbogbo ọmọ ti a fi ẹ̀sùn ìtàpá si òfin ẹgbẹ́ kàn ní 
àwọn ẹri wọ̀nyí:

i. Láti rí wọn gẹ́gẹ́ bi aláìsè títí di ìgbà tí a dáwọn lẹ́bi 
gẹ́gẹ́ bí òfin ti fi lẹ́lè;

ii. Láti fi yéwọn daadaa àti lógùntọ́ (tààrà) ẹ̀sùn ti wọn 
fi kàn-án, ni bí ó se yẹ, nípasẹ̀ òbí rẹ̀ tàbí alágbàtọ́ tí 
ó tọ́, àti láti ni ìrànwọ́ tí ó tọ́ tàbí tí ó bá òfin mu nínú 
ìmúrasílẹ̀ àti ìsàgbékalẹ̀ àwìjàre rẹ̀;

iii. Láti jẹ́ kí àwọn aláṣe ti o dáńtọ́ ni ààyè ara wọn tàbí 
àjọ adajọ pinnu ọ̀rọ̀ naa láì fi fàlẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ó se wà 
nínú òfin, pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ mìíràn tí ó tọ́, ti ó sì bá òfin 
mu, a fi bí wọn kò bá gbàá gẹ́gẹ́ bi ohun ti o dara ti 
ọmọ náà fẹ, pàápàá jùlọ ni mímú ọjọ́ orí rẹ̀, ipò rẹ̀, obí 
rẹ̀ tàbí àwọn alágbàtọ́ tí ó tọ́ wá sí ìrántí;
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iv. Láìsí ìfagbára múni láti jẹ́rìí tàbí jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ ; láti sàyèwò 
tàbí ki a ti sayẹwo ìlòdì sí àwọn ẹ̀rí làti gba ìkópa àti 
sísàyèwò èrí ni orúkọ rẹ̀ lábẹ́ àkóso ìbáraẹnidọ́gba;

v. Bí a bá ríì gẹ́gẹ́ bi ẹni ti o ti tàpá sí òfin ẹgbẹ́, láti ni 
ìpinnu yìí àti onírúurú òdiwọ̀n ti wọ́n gbé lé àyọrísí rẹ̀, 
àwọn alasẹ aláìsegbè tó dantọ láàyè ara wọn tàbí ẹka 
onídajọ yóò se agbéyẹ̀wò rẹ gẹ́gẹ́ bí òfin se fi lélẹ̀;

vi. Láti ni ìrànlọ́wọ́ asògbifọ̀ tí kò náni lówó, bi ọmọ náà 
kò ba gbọ́ tàbí so èdè tí wọ́n ń lò;

vii. Láti ni ọ̀wọ̀ kikun fún ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ni gbogbo ìpele ètò 
ìdájọ́.

3. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ́dọ̀ bẹ́bẹ́ fún ìkéde ìfilọ́lẹ̀ àwọn òfin, 
ìlànà, àwọn àsẹ àwọn àlàsílẹ̀ ni pàtó ti o jẹ mọ ẹ̀sùn ti a 
fi kan àwọn ọmọ, gẹ́gẹ́ bi títàpá si òfin àjọ àti ni pàápàá 
jùlọ:
a. Ìsàgbékalẹ̀ tí ó kéré jù tí a gbà pé ọmọdé kò lé ní 

agbára láti tàpá sí òfin ajọ;
b. Nígbàkígbà tí o bá yẹ, tí ó sì dára, ọgbọ́n láti fìyàjẹ 

irúfẹ́ àwọn ọmọ náà láì yọrísí ìdájọ́, pẹ̀lú ìpèsè pe ẹ̀tọ́ 
ọmọnìyàn àti ààbò pẹ̀lú ìlànà òfin ni ọ̀wọ̀ kíkún. 

4. Onírúurú ìwà bíi ìtọ́jú, ìtọ́nisọ́nà àti ìlànà sísàmójútó ; 
ìgbaninímọ̀ràn ; ìdánwò, pípèsè aájọ̀ ; ẹ̀kọ́, ètò ẹ̀kọ́ nípa 
iṣẹ́ ọwọ́, àti àwọn onírúurú ìtọ́jú yoo wa láti ríi dájú pe a 
kọ́ àwọn ọmọ ní ọ̀nà tí ó tọ́ fún ìgbáyé gbádùn ara wọn àti 
sí àwọn ìsẹ̀lẹ̀ àti ìkọ̀sẹ̀ wọn.
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Atiku 41
Kò sí ohun kan nínú àjọ yìí ti yóò pa ìpèsè ti o rọrùn sun 
nínú ẹ̀tọ́ ọmọ lara, ti o si le wà nínú:
a. Òfin ìpínlẹ̀; tàbí
b. Òfin àgbáyé tí ó jẹ́ dandan fún ìpínlẹ.̀

Atiku 42
Ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn se onígbọ̀wọ́ láti se ìlànà àti ìpèsè ipejọ ti ó 
lokiki ní ọ̀nà tí ó tọ́, ti o sì nípa lórí àwọn ọ̀dọ́ àti ọmọdé.

Àpérò náà ni atiku 54 lápàpọ̀. Atiku 43 – 45 dá lórí bi àwọn 
àgbà àti ijọba se ń sisẹ́ papọ̀ láti ri pé gbogbo ọmọ gba ẹ̀tọ́ 
wọn.






