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Abstract. The main purpose of this article is to present in a 
comparative perspective the reasons and the debates that surrounded the 
process of implementation of the lustration law, as a form of administrative 
justice, in East and Central Europe. Knowing that the process of dealing with 
the past is a key element for assuming the previous human rights violations and 
mistakes, the administrative justice seems to be one of the best choices in order 
to acknowledge the past. At the same time large criticism was brought to this 
method especially on the bases of human rights violations and “big shark vs. 
small fish” approach. In sum, this article underlines the relationship between 
the lustration law as a method of dealing with the past and public institutions, in 
order to determine if the implementation of such a law increased or decreased 
the credibility of public institutions.  
 

Rezumat. Scopul principal al acestui articol este acela de a prezenta 
într-o perspectivă comparată motivele și dezbaterile care au înconjurat procesul 
de punere în aplicare a Legii Lustrației, ca formă de justiție administrativă, în 
Europa Centrală și de Est. Știind că procesul de a prezentare a  trecutului este 
un element cheie pentru asumarea încălcării drepurilor omului și greșelile 
anterioare,  justiția administrativă pare a fi una dintre cele mai bune alegeri în 
acest sens. În același timp, numeroase critici au fost aduse acestei metode, în 
special cu privire la încălcarea drepturilor omului, dar și datorită ideii de “rechini 
vs. peștișori”. În concluzie, acest articol subliniază relația dintre Legea Lustrației 
ca metodă de asumare și prezentare a trecutului și instituțiile publice pentru a 
determina dacă punerea în aplicare a unei astfel de legi a crescut sau a scăzut 
credibilitatea instituțiilor publice.    
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