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Résumé:
On aborde à travers cette étude les conditions de la hadana et la
question de son annulation dans le droit maghrébin de la famille,
cela est dû à l’importance de celui qui est chargé de -la garde- la
hadana dans l’éducation de l’enfant dans une société arabo
musulmane, En outre, elle est relative à la future génération.C’est
pourquoi cetteprésente étude éclaire les conditions de la hadana
dans le droit de la famille en pays maghrébins afin de définir les
divergences et convergences de ces législations et les solutions
possibles pour les différentes problématiques évoquées en ce
sens. C’est une étudequi permet au lecteur la compréhension des
conditions de la hadana et les causes de son annulation.
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