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Abstract
The government bodies
have authorities which are
indispensable to organize
the life of individuals in the
society . The greatest
authority ( power ) which
represents danger to the
public freedoms is the
excutive power due to the
nature of it’s functions
besides the capacities it has
which can affect the
freedoms of the individuals
particularly when it is
dictatorial . It can destroy
these rights and freedoms
whatever emphasized by
the charters , constitutions
or laws .

There is no way to get
rid of this except when all
the works of the excutive
power including those of
the government are to be
under the control of the law
and also the supervision

should be imposed on it’s
legality to return it to the
right path within the frame
of the legality if it
trespasses this legality .
This trespassing may be a
cause to cancel the
administrative decision
because of one of the
defects that affect any one
of it’s pillars which make it
illegal and as a result it
leads to it’s cancellation
either because there is no
concern or it disagrees with
the laws or the systems or
the false application or the
misuse of the authority
which takes multi – phases
in the light of the nature of
the aims which the
administration want to

achieve 
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