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ÀWỌN ẸT̀Ọ́-ỌMỌ-ẸǸÌYÀN TÍ Ó ṢE KÓKÓ FÚN ÀWỌN ÀJÈJÌ ẸLẸẂỌ̀N (FNPs)  
 
           
 

Ìmúnimọ ̀

1. Ẹ̀tọ́ láti gbà ní abẹ ́òfin ní àkókò ìmúni agbófinró, ati ní ìbẹr̀ẹ ̀àtìmọ́lẹ ́tàbí ìfisẹẃọ̀n, tábì 
lọ́gán lẹýìn ìgbà náà.  ìmọ̀	ẹ̀tọ́	tí	ó	ní	ní	èdè	tí	ó	yée àti bí ó ti leé ṣe	ìmúlò àwọn ẹt̀ọ́ náà.  

2. Ẹ̀tọ́ láti sọ fún ẹlẹẃọ̀n àwọn ìdí tí wọ́n fi múu àti àwọn ẹs̀ùn tí wọn fi kàn-án ní èdè tí ó 
yée. 

 

3. Ẹ̀tọ́ láti jẹ ́kí ẹnìkan kí ó mọ̀ nípan yíyan ohun tí a fẹ ́ nípa àtìmọ́lé. 
 

4. Ẹ̀tọ́ láti gba ìmọ̀ nípa àwọn òfin inu ọ́gbà ẹẁọ̀n àti àwọn ẹt̀ọ́ àti àwọn ojúṣe àwọn ẹlẹẃọ̀n 
ní èdè tí ó yé ẹlẹẃọ̀n. 

  

5. Ẹ̀tọ́ láti jẹ ́kí ó mọ̀ nípa ànfàní tí ó leè rí ní ọd̀ọ̀ asojú orílẹ-̀èdè rẹ ̀, láti leè kàn sí àwọn 
aláṣẹ asojú orílẹ-̀èdè rẹ,̀ àti láti gba awọn àlejò àti ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ asojú orílẹ̀-èdè rẹ.̀ 

 

6. Ẹ̀tọ́ láti mọ ̀pé ó ṣeéṣe kí wọn gbée lọ sí ìlú abínibí rẹ.̀     
  
 

   Ìgbẹj́ọ ́Láìṣègbè  
 

7. Ẹ̀tọ́ sí àtúnṣe tí ó péye àti sí ìgbẹj́ọ ́áìṣègbè. Ẹnikẹńi tí a bá fi ẹs̀ùn kàn yóò wà ní ipò 
àìjẹb̀i títí di ìgbà tí ìwáàdí bá fi hàn pé ó jẹb̀i lábẹ ́òfin. 

 

8. Ẹtọ láti gba ìrànlọẃọ́ agbẹjọ́rò fún igbẹjọ iwa ọdaran. 
 

9. Ẹ̀tọ́ láti gba ìrànlọẃọ́ olùtumọ̀ èdè lọ́ọf̀ẹ ́nígbàtí ẹléwọ̀n kò bá gbọ́ tàbí leè sọ èdè tí wọ́n 
ńlò ní ilé ẹjọ̀. 

 

10. Ẹ̀tọ́ láti rí bákan-náà bíi gbogbo ènìyan níwájú àwọn ilé ẹjọ́ àti láti dojúkọ ìdájọ́ láìfi àkókò 
sòfò. 

 

11. Ẹ̀tọ́ láti gba ìdásílẹ ̀kí ìgbéjọ́ tó bẹr̀ẹ,̀ àyàfi tí ilé iṣẹ ́ìdájọ ́tàbí aláṣẹ míràn bá pinnu pe kó 
má rí bẹ́ẹ ̀fún ànfàní ṣíṣe ìdájọ́ òdodo.  

 

12. Ẹ̀tọ́ láti ní ànfàní sí oríṣiríṣi àwọn ìjìyà tí kìíṣe àtìmọ́lé àti àwọn ìjìyà míràn gẹǵẹ ́bí àwọn 
afurasí míràn. 

 

13. Ẹ̀tọ́ làti má fún un  ni àwọn ìjìyá àtìmọĺé ti ó le tábí kí ó dojụ́kọ àwọn ìgbé ayé tí kò dára 
nínú ẹẁọǹ nítorí pé ó jẹ ́àjèjì.   

 

14. Ẹ̀tọ́ láti ní ànfàní lẹḱùnrẹŕẹ ́sí ìdásílẹ ̀kúrò ní ọgbà ẹẁọǹ láìjẹ́ pé ìgbà tó yẹ kí ó lò ní ẹẁọǹ 
ti pé.  

  
 

Itọju 
 

15. Ẹ̀tọ́ láti gba ìtọ́jú gẹǵẹb́í ènìyàn àti pẹ̀lú àpọ́nlé tí ọmọ ènìyàn nì. 
 

16. Ẹ̀tọ́ láti gba ìdáàbòbò lọ́wọ́ ìdánilóró tàbí ìseniníkà tàbí fífi ẹg̀bin kan-ni tábì fífi ìyà jẹni. 
 

17. Ẹ̀tọ́ láti gba ìtọ́jú ti o yẹ fun eyikeyi iṣẹlẹ àti àwọn oun tí oníkálukú ẹlẹẃọ̀n tí wọn jẹ ́àjèjì 
nílò. 

 

18. Ẹ̀tọ́ láti má dojúkọ ẹlẹýàmẹỳà (lóri ́àwọn ìdí bíi orílẹ-̀èdè àti èdè) àti láti gba ààbò tí ó 
péye láti dojúkọ ẹlẹýàmẹỳà.  

 

19. Ẹ̀tọ́ láti leè lo ètò ìlera àti èto itọ́jú tí ó wa fún awọn ẹlẹẃọ̀n tó kù.  
 

 

20. Ẹ̀tọ́ láti ní èrò, ẹr̀í ọkàn àti ẹsin ati òmìnira làti leè fi èyí hàn nínú ìjọ́sìn àti síṣe àkíyèsí. 
 

21. Ẹ̀tọ́ làti wọ àwọn aṣọ àti láti ṣe ìmọ́tótó ara ẹni ni ọ̀nà tí kò lòdì sí àṣà àti ẹs̀ìn ẹlẹẃọ̀n àti 
láti gba oúnjẹ tí kò tako àṣà àti ẹs̀ìn.  

22. Ẹ̀tọ́ láti má jẹ ́kí ẹnikẹńi dásí ìgbéayé rẹ ̀ní ọ̀nà tí kò bá òfin mu, ìgbésíayé mọ̀lẹb́í rẹ ̀àti 
ẹt̀ọ́ láti kọ tàbí gba lẹt́a ati lati rí awọn mọ̀lẹ́bí ati ọrẹ lóòrèkóòrè (àti gbígba álejò). 

 

23. Ẹ̀tọ́ láti leè lo àwọn oun èlò tí ò wá fún ìtumọ̀ èdè àti ògbufọ́ àti ànfàní láti kọ́ èdè kan tí 
yóò ràn-án lọẃọ́ láti leè bá àwọn ẹǹìyàn sọ́rọ́.  

24. Ẹ̀tọ́ láti ní ànfàní sí ètò ẹk̀ọ́, láti ṣiṣẹ ́àti láti kọ́ iṣẹ ́ọwọ ́gẹǵẹb́í àwọn ẹlẹẃọǹ tí wọn jẹ ́ọmọ 
ìlú. 
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25. Ẹ̀tọ́ láti fi ìbéèrè tàbí ẹd̀ún ọkàn ránṣẹ ́sí ilẹ ́iṣẹ ́tí ó ńṣe àkóso ọgbà ẹẁọ̀n láìní ìdádúró, 
ránṣẹ ́sí àwọn aláṣẹ ètò ìdájọ́ tàbí àwọn aláṣẹ míràn nípa lílo àwọn ọ̀nà tí ó bá òfin mu.    

  
 

Ìpadà-sí-àwùjọ 
 

26. Ẹ̀tọ́ láti gba ìtọ́jú fun àtunṣe àti ìsọdọ̀tun nínú àwùjọ láti ìgbáradì fún wíwọ inú àwùjọ lọ.  
 

27. Ẹ̀tọ́ láti mọ ̀lásìkò nípa ipò wọn lábẹ ́òfin àti ipò wọn tí wọn bá jáde lẹẃọ̀n.  
 

28. Ẹ̀tọ́ láti gba ìdábòbò lọẃọ́ líléjáde tipátipá, dídá padá (dídá àtìpó padá sí ìlú tí wọn yóò ti fi 
ìyà jẹẹ ́nítorí inúnibíni) tàbí didapada sí ìlú tí ó ti ṣeéṣe kí ó dojúkọ ìdájọ́ ikú, kí wọ́n 
dáalóró tàbí kí wọn fi ẹg̀bin kàn-án tàbí kí wọn fi àwọn ìjìyà mìrán jẹẹ.́ 

 

29. Ẹ̀tọ láti gba ìfohùnsí ẹlẹẃọ̀n, kí á sì ṣe àgbẹýẹỳò bí ẹlẹẃọ̀n yóò ṣe padà sínú àwùjọ nígbàtí 
ìpinnu láti gbé ẹlẹẃọ̀n lọ sí orílẹ ̀èdè míràn bá fẹ ́wáyé.  

 

30. Ẹ̀tọ́ láti ní àjọṣepọ̀ pẹl̀ú àwọn àjọ tí wọn wà ní ìta, láti gba ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹỳín wọn pẹl̀ú 
ìpadà-sí-àwùjọ lẹýìn ìdásílẹ.̀ 

  
 

 
Ajọ Iṣokan Agbaye (United Nations) 
 

• Ikéde Àgbáyé fún Àwọn Ẹ̀tọ́ Ọmọ Ènìyàn (UDHR)  
• Májèmú Àgbàyé lóríi Àwọn Ẹtọ Ara Ìlú àti ti Òṣèlú (ICCPR)  
• Àdéhùn Àjọ Àgbáyé (UN) tí ó tako Ìdánilóró (CAT)  
•  Àwọn Òfin Tí Wọn kún Ojú Òsùwọ̀n Ìtọ́jú Fuń Àwọn Ẹlẹẃọ̀n (SMR Mandela Rules)  
• Àdéhùn Tó Wáyé ní Ìlú Vienna Lórí Àjoṣepọ̀ Àwọn Aṣojú Orílẹ ́Èdè (VCCR) 
• Àpẹrẹ Àdéhùn Lórí Gbígbé Àwọn Ẹlẹẁọ́n Àjèjì Láti Orílẹ-̀èdè Kan sì Òmíràn (UN 

Transfer)   
• Àwọn Òfin Àjọ Àgbáyé(UN)Tó Ṣe Kókó Fún Ìtọ́jú Àwọn Ẹlẹẃọ̀n (UN Basic Principles).  
• Àkójọpọ̀ Àwọn Òfin Àjọ Àgbáyé (UN) Fún Ìdáàbòbò Gbogbo Ènìyàn Tí ó Wà Ní Àtìmọĺé 

Tàbí Ẹ̀wọ̀n (UN Principles).   
• Àwọn Àbá Lóríi Ìtọj́ú Àwọn Àjèji Ẹlẹẃọ̀n(UN Rec).  
• Ìpinnu Àjọ Àgbáyé nọmba 1998/22  Ipò àwọn àjèji nínú ìgbẹj́ó ẹs̀ùn ìwà ọ̀daràn (UN Res)  

 
Igbimọ Ilẹ Yúróòpù  
 

• Àdéhún Ilẹ ̀Yúròòpù Lórí Àwọn Ẹ̀tọ́ Ọmọ Ènìyàn (ECHR).  
• Àwọn òfin Ẹ̀wọǹ Ilẹ ̀Yúróòp ̀u (EPR) 
• Àbá (2012)12 nípa àwọn ẹlẹẃọ̀n àjèjì (CoE FNP)  
• Àdéhùn Lórí Gbígbé Àwọn Ẹlẹẃọ̀n Láti Orílẹ ̀Èdè Kan Lọ Sí Orílẹ ̀Èdè Míràn(CoE Transfer)  
• Àbá CM/Rec(2010)1 Àwọn Òfin tí ó wà fún ìdásílẹ ́ẹlẹẃọ̀n láìpé ọjọ́(CoE Probation)  
• Àbá Rec (2001)10 Kóòdì Àwọn Òfin Ọlọ́pàá Ilẹ ́Yúro ́̀opù (CoE Politics)  

 
 
Ẹgbẹ̀ Àwọn Orílẹ̀-èdè Yúróòpù (European Union)  
 

• Ìwé Àdéhùn Àwọn Ẹ̀tọ ́Ọmọ Eniyan Tí Ó Ṣe kókó Ti Ẹgbẹ ̀Àwọn Orílẹ-̀èdè Yúróòpù (EU 
Charter) 

• Ìpinnu Ìlànà Ìgbìmọ̀ nọ́m ́bà 2008/909/JHA (EU909JHA)  
• Ìtọ́nisọńà nọ́m ́bà 2010/64  (Directive 2010/64) lórí ẹt̀ọ́ sí ìtumọ̀ èdè àti ọg̀bufọ̀ ní inú 
ìgbẹj́ọ ́ẹs̀ùn iwà ọ̀daràn (EU2010)  

• Ìtọ́nisọńà nọ́m ́bà 2012/13 (Directive 2012/13)  lórí ẹt̀ọ́ láti gba ìmọ̀ lórí ìgbẹj́ọ́ ẹs̀ùn ìwà 
ọ̀daràn  (EU2012) 

  
 


