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Summary

This research called ''Algerian family challenges between Islamic
Charea and family law; heritage problem for example; its reasons,
effects and solutions'' comes to answer an important question,
which is: Are there real reasons which make the heritage as a
problem threatening the family existence? What are the principal
consequences? Are there any solutions to solve this problem?

To study this subject I preferred to make the research practical
more than theoretical, when I've built my research upon realistic
questionnaires, and I've treated of within it, the principal reasons
and effects of heritage problem. I've exposed the principal
solutions that I found appropriate, and then I've gathered the
most important results in the conclusion.
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