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nielicznymi wyjątkami — kradną w zespołach, a nawet tworzą szajki. Umiejętna
taktyka i wysotea technika wykonywania przestępstwa przyczyniają się do jego
niewykrywalności, dlatego też nieznaczny jest odsetek przestępstw, które rozpotzsnaino w postępowaniu sądowym, w stosunku do prziestąpsitw popełnionych.
Zniane są wypadki w iel oletnieigo wykonywania zawodu przestępczego bez uka
rania. Wskazuje to na1 'słuszność przewidzianego w art. 60 § 2 prawa sędziego
do zaostrzenia ikairy w istosumiku do przestępcy zawodowego, choćby nie był on
dotychczas karany. Ocena sędlzdego, czy dany przestępca jest przestępcą zawo
dowym, ipowdnna być oparta na stwierdzeniu, że rodzaj przestępstwa oraz tech
nika i taktyka ijego popełnienia wsfcaaują na rutynę i fachowość, a charakter
przestępsitwa i itryb życia 'sprawcy potwierdzają, iż jego głównym źródłem utrzy
mania jest przestępsftwo.
Uzupełnieniem książki jest aneks zawierający życiorysy 20 przestępców,
wspomniany już słownik złodziejski oraz wykaz literatury.
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prawnej. PWN. W arszawa 1961, s. 244.

Z zagadnień nauki o normie
,

Przedmiotem rozważań pracy są zagadnienia związane ze strukturą normy
prawtraej i stosunkiem prawnym. Ponieważ jednak problematyka ta wiąże się dość
śdiśle z ogólnymi poglądami na istotę miormy prawnej £ prawa w ogóle, w ięc
również i te zagadnienia nie zostały w książce pominięte.
Praca śkłalda się :z itrzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym, zawierającym zagadnienia ogólne, autorzy dają okreś
lenie prawa i aormy prawnej. Przez normę prawną rozumieją oni określone
znaczenie zwrotów prawnych zawartych w obowiązujących aktach normatywnych.
Analiza teoretyczna normy prawnej zmusza autorów do 'zajęcia się pewnymi
zagadnieniami z dziedziny teorii języka. W tymże rozdziale przedstawiony jest
także sposób analizy 'tekstów prawnych.
Omówienie wybranych teorii dotyczących struktury normy prawnej oraz ich
krytyka jest treścią rozdziału drugiego. Spośród licznych teorii wybrane i omó
wione zostały poglądy Binldroga i Somłó, iStrag owi cza, Kelsena oraz Landego.
W ostatnim, itrzecim rozdziale przedstawione są poglądy szeregu autorów na
zagadnienie stosunków prawnych.
Praca ma charakter wybitnie (przeglądowy. Zadaniem jej jest zapoznanie czy
telnika z omówionymi w niej poglądami różnych autorów oraz wyjaśnienie w
sposób możliwie jasny i przystępny teoretycznych zagadnień dotyczących nor
my prawnej.
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