
Əgər qeydiyyat da olmadan nigahlanmış bir ya iki 
nəfərin də yaşı 18 dən azdırsa bu erkən nigahdır. 
Erkən nigah uşaqların hüquqlarının pozulmasıdır. 
Belə ki, həddi buluğa çatmamışlar öz yaş həd-
dlərindən irəli gələrək sərbəst şəkil də dərrakəli və 
ətraflı məlumat əsasında nigaha razılıq verə bilm-
irlər.

Pulsuz konsultasiya və yardım üçün 
bizə müraciət edə bilərsiz:

“Safari” ittifaqı 
Ünvan: Tbilisi şəhəri, 
Kantariya 11 a, 0160.
Telefon: 32 2 307 603
Veb səhifə: www.sapari.ge

Uşaq hüquqlarının qorunması və erkən nigahın 
dayandırılması üçün zəng vurun: 

Uşağa qulluq, sosial yardım agentliyi 1505

Polisin qaynar xətti 112

Erkən nigah nə deməkdi?

Unutmayın erkən nigah qızlara 
edilən şiddətdir. 

Məcburi və 16 yaşadək şəxslər ilə 
nigah cinayyətdir! 



Nigah nədir?

Gürcüstan da yaşayan xanımların 17 faizi 18 yaşı tamamlanmamış 
nigahlanıb.  Erkən nigah halları çox zaman qeydiyyata alınmadığına 
görə qeydiyyatda olmayan nigahlar barədə dəqiq məlumat mövcud 
deyil. Lakin rəsmi göstəricilərə əsasən Gürcüstan da hər gün 4 yetkin 
yaşa çatmamış qız ana olur.

Elə hallar var ki, ailə/valideynlər yetkin yaşa çatmamış qızları evlən-
məyə məcbur edirlər. 
Gürcüstanın cinayyət məcəlləsinin 150-ci prima maddəsinə əsasən, 
nigaha (o cümlədən, qeydiyyatda olmayan) məcbur etmək,-iki ilədək 
azadlıqdan məhrum etməyi nəzərdə tutur. Yetkin yaşa çatmamış 
insanı nigaha girməyə məcbur etmək isə 2 dən 4 ilədək azadlıqdan 
məhrum olmağı nəzərdə tutur.

Gürcüstanın cinayyət məcəlləsinin 140-cı maddəsinə əsasən on altı 
yaşa çatmamışlar ilə cinsi əlaqə yaxud seksual əlaqə 7 dən 9 ilədək 
azadlıqdan məhrum olmanı nəzərdə tutur. 

Gürcüstan vətəndaş kodeksinə əsasən, nigah ailə yaratmaq məqsədi 
ilə qadın və kişinin razılığı ilə qeydiyyata alınmış birlikdir. Gürcüstan 
da nigah yetkin yaşdan, yəni 18 yaşdan mümkündür. 

16 yaşa çatmamış uşaqlar ilə
yetkin yaşlı şəxsin seksual

əlaqəsi cinayyətdir 

Nigaha məcbur etmək qadağandır 

Gürcüstan da erkən nigah

Erkən nigahın
yaratdığı problemlər

Tibbi təhlükə
Erkən yaşda nigahda olan qızların sağlıq problemləri yaranır. Beləki 
onlar hələ böyümə dönəmindədirlər və cinsi həyat, analıq, abort və 
bütün bunların səbəb olduğu ginekoloji və digər xəstəliklərə üstün 
gəlmək üçün hazır deyillər. Yeniyetmə yaşda hamiləlik və doğuş qızın 
sağlamlığına zərər vurur və doğuşun, hamiləliyin çətinləşəcəyinə 
səbəb olur.  

Dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi
Erkən yaşda yeniyetmələr psixo-sosial cəhətdən hələ yetişmiş olmur-
lar. Buda o deməkdir ki, gələcəkdə onların dəyər sistemi, müxtəlif 
məsələlərə baxışları, arzuları, zövqləri, maraqları, məqsədləri dəyişir. 
Cütlük arasında baş verən sıxıntılar əksər hallar da erkən evlilikləri 
dağıtmağa səbəb olur. 

İqtisadi çətinliklər
Erkən yaşda evlənənlərin təhsili və peşə bacarıqları olmadığına görə 
gəlirli iş tapa bilmirlər. Onlar ağır iqtisadi problemlər ilə üzləşirlər.: 
Onların gəliri kiçik və qeyri stabildir. Bəzən isə ikisi də tamamilə 
işsizdirlər. 

Təhsilə maneə 
Erkən yaşda nigahlanmış yeniyetmələrin təhsil almasına ailə mane 
olur. Ailə quran iki şəxs də təhsilinə ara verərək davam etdirir yaxud 
da son verir. 
Belə olduqda ali təhsil alma şansı daha da azalır. Uşaq doğulduqdan 
sonra isə tamamilə yox olur.  Bu təqdirdə ən yaxşı gələcəyi üçün və 
təhsil üçün mövcud ehtiyatları ailəyə, uşağa qulluğa və digər prob-
lemlərin həllinə xərcləyir.


