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Gdy prawo i instytucje zaczynają służyć bezwzględnej polityce, zamiast ją cywilizować 
i krępować, zniszczony zostaje jeden z fundamentów powojennego ładu europejskiego: 
wiara, że każda władza polityczna musi być władzą ograniczoną i kontrolowaną przez 
instytucje od niej niezależne, przede wszystkim sądy.
Prawo, rule of law, efektywna kontrola sądowa, powaga wyroków, Konstytucja, wspól
nota – to słowa klucze definiujące europejską filozofię sądzenia i istotę unijnego wymiaru 
sprawiedliwości. Myślenie w kategoriach tej filozofii jest polską racją stanu w tych nie
dobrych czasach w nieliberalnej Polsce A.D. 2020.
Autor argumentuje, że stawką jest nasze dalsze trwanie w europejskiej wspólnocie prawa, 
której reguły i zasady z własnej woli zaakceptowaliśmy w 2004 r. i które były marzeniem 
oraz aspiracją całych generacji Polaków po 1945 r. albo… definitywny POLEXIT.

Profesor Tomasz Tadeusz Koncewicz jest wiodącą postacią w dziedzinie komparaty
stycznych badań poświęconych prawu i sądom, zarówno krajowym jak i ponadnaro
dowym. Dlatego sposób, w jaki analizuje chmury burzowe gromadzące się nad sądami, 
zasługuje na szczególną uwagę. Jego książka wskazuje, jak rozumieć „politykę” sądów 
i oferuje katalog ambitnych i stanowiących wyzwanie rekomendacji. To, co zasługuje na 
naszą dogłębną uwagę, to fakt, że Autor zakreśla niezwykle szeroką agendę działań, 
która wymaga pilnej realizacji, oraz oferuje możliwe podpowiedzi, jak tę agendę 
należy przeprowadzić. ze słowa wstępnego profesora Martina Shapiro
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