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Streszczenie
Stan wyższej konieczności jest stanem podejmowania przez jednostkę bezprawnych działań, których kryminalna bezprawność jest wyłączana ze względu na zaistnienie bezpośredniego i niedającego się uniknąć niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem. W odniesieniu do zawodów medycznych,
w szczególności zawodu ratownika medycznego stan wyższej konieczności stanowi jeden z częstszych problemów
prawnych. Jego problematyka wynika z wymuszonej sytuacją potrzeby wyboru pomiędzy dwoma dobrami chronionymi prawnie. Jeśli wybór ratowanego dobra jest zgodny z regułami postępowania wobec dobra prawnego,
jakim jest zdrowie i życie ludzkie, to ratownicy medyczni nie podejmują działań z naruszeniem reguł postępowania
sankcjonowanych prawnie. Niestety w praktyce zawodowej tak jasne, czytelne i klarowne sytuacje nie pojawiają
się często, a na miejscu zdarzenia niejednokrotnie dochodzi nie tylko do konieczności wyboru dobra o wyższej
wartości, ale również dochodzi do kolizji dóbr. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia stanu
wyższej konieczności, jego uregulowania prawnego oraz problematyki w kontekście specyfiki wykonywania zawodu
ratownika medycznego. Anestezjologia i Ratownictwo 2017; 11: 107-112.
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Abstract
The state of necessity is making by the unlawful actions of which the criminal illegality is disabled due to the existence of a direct and unavoidable danger to any good of the protected right. With respect to the medical professions,
in particular the medical profession rescuer state of need is one of the most common legal problems. His problems
due to the forced situation need to choose between two goods protected by law. If a good choice victim is in line with
the rules of conduct to legal interest, which is the human health and life, the paramedics do not take action in violation of rules of conduct sanctioned by law. Unfortunately, in professional practice so clear, legible and clear situations
do not occur frequently, and on-site events often occur not only to the need to choose good a higher value, but also
a collision of goods. This article is an attempt to present issues of the state of necessity, its regulations and legal issues
in the context of the specific nature of the profession paramedic. Anestezjologia i Ratownictwo 2017; 11: 107-112.
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