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القرارات اإلداریة من حیث الخضوع لرقابة القضاء اإلداري
یزیةیدراسة مقارنة ومعززة بقرارات تم

 

 
Abstract:
Original Subject all
administrative decisions to
judicial oversight canceled
and compensation. Which
means that he may
everyone who has an
interest to ask  the
competent judge to cancel
the administrative decision
if it has a defect of defects.
He me also be asked for
compensation if he had
suffered damage from the
administrative decision.
But there are decisions
issued by the executive
branch be immune from
judicial review and these
decisions settled
jurisprudence and the
elimination of call it acts of
sovereignty. So research
will attempt to identify the
decisions that are subject to
the control and the effects

of such control, and other
decisions that are not
subject to censorship and
basis.
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