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چکیده:

عسر و حرج قاعده فقهی وحقوقی ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معامالت بدان

تمسک شده و باعث رفع احکام اولیه می گردد. قوانین به حکم طبیعت ویژه خود به سوی عدالت گرایش

دارند ولی عدالت مفهومی عام و در عین حال شکننده است .گاه اجرای عدالت نوعی ، که موضوع حکم

نخستین می باشد، در پاره ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می کند. بنابراین برای

تعدیل احکام نخستین حقوقی قواعدی تمهید شده تا جانب انصاف نگاه داشته شود.

عسر وحرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقالً قدرت انجام آن را دارد اما عادتا برای مکلفین قابل

تحمل نیست وبا تکلیف ما ال یطاق تباین دارد.

نوشتار پیش رو در سه فصل تنظیم شده است.فصل اول:کلیات قاعده ،فصل دوم مواردی که بر مبنای آن

زنان مجازند در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دالیل مختلف برای آنان غیر قابل تحمل شود از دادگاه

اشاره شده ومستاجر  موجر  روابط  قانون  در  مستاجر  وحرج  به عسر  نمایند. همچنین  تقاضای طالق 

است.فصل سوم:تاثیر قاعده در حقوق تعهدات وحوادث خارجی غیر قابل پیش بینی که منجر به عدم انجام

تعهد توسط متعهد می گردد.
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M.A. Thesis:

THE examination  of  hardship  in  Iranian  law
Abstract
Distress or hardship (Osr-o-haraj), a Fighhi (Islamic jurisprudence)  and legal secondary
principle,  is  used  in  a  variety  of  issues  including  prayings  and  dealings,  canceling
(invalidating) primary  laws or Ahkam. Laws by nature are set and used to guarantee
justice.  However,  justice is a general ambiguous concept,  easily breakable due to the
uncertainty about what it exactly entails in different situation. Sometimes, pursuing justice,
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which is the aim of Islamic primary laws, does not seem in line with equity, and thus
achieving justice looks very extreme. Therefore, certain laws have been developed to
balance the Islamic primary laws so that they seem more sensible and compatible with
equity.  Distress  and  hardship  (Osr-o-haraj)  is  an  example  of  such  rules,  covering
responsibilities which Mokkallaf  is logically capable of doing , but, in practice (in reality),
seem unbearable for him   impossible The present text is organized in three chapters. The
first chapter deals with the fundamentals of distress and hardship (osr-o-haraj). The second
chapter deals with conditions in which the wife is allowed to ask the court for divorce
because she cannot continue her married life for any reason. Moreover, in this chapter,
distress and hardship (osr-o-haraj) as related to the laws governing the relation between the
landlord and the tenants are discussed. Finally, the third chapter discusses the effect of
distress and hardship on international law and dealings in cases in which the occurrence of
some unpredictable events makes the fulfillment of duties impossible for one or both
parties in a contract.
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