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1. Wprowadzenie. Ryzyko zagrożeń globalnymi epidemiami, które są wywoływane 

przez patogeny (np. SARS), znacznie wzrosło wraz z umiędzynarodowieniem ruchu ludności 

i handlu, a także z powodu niebezpieczeństwa bioterroryzmu1. Jedną z odpowiedzi na te 

zagrożenia są regulacje ochrony zdrowia publicznego zabezpieczające obywateli przed 

szerzeniem się chorób zakaźnych (naturalnie lub na skutek działania człowieka)2. 

                                                     
* Wsparcie finansowe z programu badawczo-innowacyjnego UE Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 
746014 grantu programów Marii Skłodowskiej-Curie zostaje niniejszym zadeklarowane. Projekt THEMIS: 
“Protecting Human Rights and Public Health in Global Pandemics A Map of the Standards Applied by EU and 
US Courts”. Punktem wyjścia dla tekstu był mój referat przedstawiony na konferencji „Bioetyka, a zdrowie 
publiczne”, Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, Warszawa, 9–10 grudnia 2016 r. 
1 Por. A. Lakoff, Two Regimes of Global Health, Humanity 2010, nr 1, s. 59. 
2 Np. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia z 23.05.2005 r.; amerykańska 
ustawa federalna z 12.06.2002 r. Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act, 42 
USC 201 note, 116 Stat. 594, Public Law 107–188. 



Ochrona zdrowia publicznego oznacza często (uprawnione) ograniczanie przez prawo 

wolności i praw podstawowych jednostek (np. obowiązek szczepień ochronnych). Omawiane 

regulacje rodzą zatem konieczność gwarantowania realizacji praw podstawowych jednostek 

wynikających zarówno ze standardów konstytucyjnych, jak i etycznych. Zdarza się niestety, 

że pomimo istniejących gwarancji prawa jednostek nie są chronione, a nawet naruszane. 

Możliwe naruszenia mogą dotyczyć: godności człowieka i prawa do życia, prawa człowieka 

do integralności oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (np. nieuzasadniona 

izolacja, niewłaściwe warunki kwarantanny); prawa do ochrony danych osobowych, życia 

prywatnego i rodzinnego (np. nieuprawnione ujawnienie danych medycznych), a także 

szczególnych praw pacjenta (np. leczenie bez świadomej zgody)3. 

Jednocześnie omawiane regulacje często zdrowie publiczne traktują jak kwestię 

bezpieczeństwa narodowego – używają sformułowań o „wojnie z chorobami zakaźnymi” 

(zjawisko tzw. securitisation of health)4. Efektem tego jest zastępowanie polityki ochrony 

zdrowia publicznego polityką bezpieczeństwa, co prowadzi do niepożądanych konsekwencji 

prawnych i społecznych5. Dlatego do oceny prawidłowości stosowania środków ochrony 

zdrowia publicznego konieczne są też standardy pozaprawne w postaci norm etycznych. 

Kwarantanna (pozbawienie wolności) to najbardziej restrykcyjny środek kontroli 

szerzenia się chorób zakaźnych – realizując cel ochrony zdrowia publicznego, jednocześnie 

ogranicza prawa indywidualne jednostek6. Oznacza prewencyjne odseparowanie osób 

zdrowych, które były narażone na zakażenie, ale nie mają symptomów choroby, zwykle na 

maksymalny znany czas, w którym ujawnia się choroba (w odróżnieniu od izolacji stosowanej 

wobec osób chorych). Według definicji legalnej w prawie polskim kwarantanna to 

„odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia 

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”7. 

Celem artykułu jest wskazanie wyzwań dla państwa prawa, w szczególności ochrony 

praw podstawowych, przy wykorzystaniu kwarantanny do przeciwdziałania zagrożeniom dla 
                                                     
3 Por. Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, red. M. Wróblewski, M. Białek, Warszawa 2016; 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz. Tom 2, Art. 30-86, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 
2016; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012; Prawo wobec 
medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011. 
4 C. O’Manique, P. Fourie, Security and Health in the Twenty-First Century, [w:] The Routledge Handbook of 
Security Studies, red. M.D. Cavelty, V. Maure, London 2010. 
5 Por. W.K. Mariner, G.J. Annas , W.E. Parmet, Pandemic Preparedness; A Return to the Rule of Law, Drexel 
Law Review 2009, nr 1, s. 341–382; C.H. Coleman i in., The contribution of ethics to public health, Bulletin of 
the World Health Organization, 2008, vol. 86(8), s. 577–561. 
6 Por. P. Złamańczuk, Pozbawienie wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej w świetle 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Prawo i Medycyna 2016, nr 1. 
7 Art. 2 pkt 11–12) ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm. 



zdrowia publicznego. Wyzwania te stoją zarówno przed organami administracyjnymi, które 

podejmują decyzje dotyczące środków zabezpieczających, jak i sądowymi, które te środki 

oceniają. Aby pokazać te wyzwania, zasięgnięto do studium przypadku Kaci Hickox, 

amerykańskiej pielęgniarki, poddanej kwarantannie w 2014 r. w Nowym Jorku.  

W artykule zanalizowano decyzje amerykańskich organów ochrony zdrowia, wyroki 

sądów oraz relewantne akty prawne w świetle zasad etyki kwarantanny, które tworzą ramy 

koncepcyjne tej pracy8. Według R. Upshur, aby zastosowanie kwarantanny w celu ochrony 

zdrowia publicznego było etyczne – nawet jeśli środek zostaje zastosowany zgodnie z 

obowiązującym prawem – musi respektować cztery zasady: zasadę zapobiegania szkody, 

zasadę najmniej uciążliwego środka, zasadę wzajemności i zasadę przejrzystości9. Zasada 

najmniej uciążliwego środka ma też odzwierciedlenie w prawie w postaci zasady 

proporcjonalności10. Analiza odpowiada na dwa pytania badawcze: czy zastosowanie 

kwarantanny było legalne i etyczne oraz jakie problemy prawne dla respektowania praw 

jednostek i poszanowania państwa prawa można wskazać na podstawie  analizowanego 

przykładu. 

 

2. Stosowanie prawa a zasady etyki kwarantanny: studium przypadku K. Hickox. W 

październiku 2014 r. w amerykańskich mediach trwała histeria z powodu strachu przed 

przeniesieniem epidemii Ebola z Afryki do USA. Kilka tygodni wcześniej, w Dallas (Teksas), 

zmarł Liberyjczyk, od którego dwie pielęgniarki zaraziły się wirusem Ebola (jak potem 

udowodniono, z powodu ignorowania odpowiednich procedur)11. Skutkiem tego przypadku, 

który dowodził słabego przygotowania operacyjnego stanowej i federalnej służby zdrowia, 

była częściowa utrata zaufania społecznego do władz publicznych odpowiedzialnych za 

politykę ochrony zdrowia oraz wzrost poziomu strachu w społeczeństwie amerykańskim12. 

Pielęgniarka Kaci Hickox wylądowała w Nowym Jorku 24.10.2014 r. Po przybyciu 

została natychmiast odizolowana przez straż graniczną, przy obecności służb federalnych i 

stanu New Jersey (NJ). Wolontariuszka Doctors without Borders, która wracała do USA z 

                                                     
8 R.E.G. Upshur, The Ethics of Quarantine, AMA Journal of Ethics November 2003, nr 11, s. 1–3. Por. 
Bioethics: Issues and Dilemmas, red. T.N. Pace, New York 2010, s. 95–111. 
9 R.E.G Upshur, Principles for the justification of public health intervention, Canadian Journal of Public Health 
2002, nr 2, s. 101–103. 
10 Por. też The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant 
on Civil and Political Rights, Human Rights Quarterly 1985, nr 1, s. 3–14. 
11 R. Gatter, Quarantine Controversy: Kaci Hickox v. Governor Chris Christie, Policy and Politics, Hastings 
Center Report, maj–czerwiec 2016, s. 7–8. 
12 American Civil Liberties Union & Yale Global Health Justice Partnership report, Fear, Politics, and Ebola, 
How Quarantines Hurt the Fight Against Ebola and Violate the Constitution, grudzień 2015, s. 21–25. 



Sierra Leone, odmówiła poddania się kwarantannie, uważała bowiem, że nie wykazuje 

objawów zarażenia wirusem, a więc nie powoduje żadnego zagrożenia dla otoczenia. Według 

wiedzy medycznej osoby asymptomatyczne nie zarażają, a nawet w pierwszej fazie choroby, 

około 48 godzin po wystąpieniu pierwszych objawów, ryzyko zarażenia innych jest 

znikome13. Pielęgniarka, pomimo sprzeciwu, została przymusowo poddana 3-dniowej 

kwarantannie najpierw w New Jeresy, a potem w rodzimym Maine, gdzie jednak sąd nakazał 

zastosowanie środków łagodniejszych. Ani wtedy, ani później pielęgniarka nie zachorowała 

(inkubacja wirusa to 21 dni). 

Przed analizą konkretnych decyzji stanowych/federalnych władz wykonawczych, 

administracyjnych i sądowych potrzebne jest przedstawienie zarysu prawa zdrowia 

publicznego w USA.  

 

3. Prawo ochrony zdrowia w USA – kwestie istotne dla analizy. W systemie 

amerykańskim ochrona zdrowia objęta jest zakresem materialnym, przede wszystkim prawa 

stanowego, ponieważ zdrowie publiczne należy do kompetencji stanów14. Prawo federalne 

może być uchwalone w przypadku regulowania kwestii o zasięgu ponadstanowym, w 

szczególności, gdy istnieje wpływ na handel między stanami (tzw. Interstate Commerce 

Clause), zasięg międzynarodowy lub potrzeba koordynacji międzystanowej danej sprawy. W 

takiej sytuacji Kongres USA i władze federalne, w tym Ministerstwo Zdrowia i agencja 

federalna Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CKCh), posiadają 

kompetencje do podejmowania działań legislacyjnych i wykonawczych15. 

Federalne prawo ochrony zdrowia może mieć charakter wiążący lub niewiążący, gdy 

celem postanowień jest koordynacja prawa stanowego, aby ujednolicić stosowane standardy. 

Taki był charakter prawny wytycznych wydanych przez CKCh w przypadku epidemii wirusa 

Ebola. Dotyczyły one czynników ryzyka epidemiologicznego przy ocenie osób mających 

kontakt z wirusem oraz szczegółowego postępowania w stosunku do takich osób16. Z punktu 

widzenia analizowanego przypadku istotne jest to, że 27.10.2014 r. (podczas kwarantanny 

Hickox w NJ) CKCh wydało poprawione wytyczne dotyczące osób, które były potencjalnie 

                                                     
13 Najczęściej zadawane pytania na temat wirusa Ebola, 
http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=130&wid=12&wai=&year=&back=%2F (dostęp: 25.09.2017 
r.). 
14 The Oxford Handbook of U.S. Health Law, red. I.G. Cohen i in., Oxford 2016. 
15 W. Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, St. Paul, MN 2001, s. 4, 18–28 i 
337–344 oraz art. 1 § 8 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, s. A15–A30. 
16 https://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html (dostęp: 7.07.2017 r.). 



narażone na kontakt z wirusem Ebola (dalej: wytyczne)17. Nastąpiło to pod wpływem 

nacisków politycznych i medialnych.  

Nowe wytyczne przewidywały 3 kluczowe różnice w stosunku do poprzednio 

obowiązującego aktu: nowe kategorie ryzyka dla osób narażonych na kontakt z wirusem 

(wysokie, średnie, niskie i nieznane); zmianę zalecanych środków na bardziej restrykcyjne – z 

wcześniej polecanego automonitorowania się przez dane osoby tzw. pasywnego (i) na auto-

monitorowane aktywne (ii), czyli przewidujące obowiązek zgłaszania wyników do organów 

zdrowia publicznego; monitorowanie aktywne przez personel medyczny (iii); ogólne 

zalecenie surowszego postępowania z osobami asymptomatycznymi. Warto jednak 

zaznaczyć, że postanowienia wytycznych w żadnej z kategorii ryzyka nie zalecały 

zastosowania kwarantanny. Naczelnym celem nowych przepisów było ujednolicenie 

standardów postępowania między poszczególnymi stanami w obliczu zagrożenia wirusem. 

Nowe wytyczne były też bardziej elastyczne. Oznaczało to, że przepisy były lepiej 

dostosowane do postępowania w indywidualnych przypadkach, ale też przyznawały szersze 

kompetencje i uznanie administracyjne stanowym organom ochrony zdrowia18. 

Najważniejszym skutkiem nowych przepisów było otwarcie możliwości stosowania 

bardziej restrykcyjnych środków na poziomie stanowym względem osób powracających z 

Afryki, ponieważ wcześniej wytyczne przewidywały tylko automonitoring takich osób i 

obwiązek zgłaszania wyników do organów ochrony zdrowia –  (i) i (ii) powyżej. W efekcie 

stany, zwłaszcza konserwatywne, wprowadzały postanowienia surowsze od federalnych 

zaleceń. Obowiązywały tam zatem przepisy bardziej restrykcyjne wobec wolności jednostki. 

Dotknęło to mnóstwa osób z kategorii tzw. średniego ryzyka (Some Risk), które miały kontakt 

bezpośredni z chorymi w krajach objętych epidemią, ale nie zachorowały i pozostawały 

asymptomatyczne (tak jak K. Hickox). 

Z punktu widzenia podziału kompetencji między stany i władzę federalną w obszarze 

zdrowia publicznego było to możliwe. Natomiast z punktu widzenia zastosowania tego prawa 

wobec obywateli oraz realizacji zasad etycznych pojawiło się wiele wątpliwości. Zostaną one 

przedstawione poniżej. 

 

                                                     
17 Interim U.S. Guidance for Monitoring and Movement of Persons with Potential Ebola Virus Exposure, 
(październik 2014 r.) oraz Notes on the Interim U.S. Guidance for Monitoring and Movement of Persons with 
Potential Ebola Virus Exposure (luty 2016 r.). 
18 Notes on the Interim U.S. Guidance for Monitoring and Movement of Persons with Potential Ebola Virus 
Exposure, akapit 2 in fine i akapit 3. 



4. Analiza działań władz wykonawczych i organów administracyjnych New Jersey. 

Podejmując analizę działań władz i organów wykonawczych stanu NJ, w przypadku K. 

Hickox w świetle zasad etyki kwarantanny należy wskazać następujące kwestie19.  

Po pierwsze, w celu oceny etyczności zastosowanego środka należy odpowiedzieć na 

pytanie, czy K. Hickox stanowiła ryzyko zarażenia dla innych osób. Fakty obiektywnie znane 

były następujące, Pielęgniarka, po przybyciu na lotnisko w NJ, została poddana kontroli 

granicznej (urzędnik zabrał jej paszport), a potem odprowadzona do federalnej stacji 

kwarantanny CKCh. Tam odbyło się wielogodzinne przesłuchanie przez urzędników 

stanowych i federalnych. Zatrzymanej sprawdzano też wielokrotnie wysokość temperatury 

ciała, która była w normie według standardu CKCh (98,6°F/37,0°C)20. Podczas badań nie 

stwierdzono objawów choroby i władze federalne nie zgłaszały zastrzeżeń. Jednak po upływie 

pół dnia urzędniczka stanowa stwierdziła gorączkę 101,1° F (38,3°C) przy użyciu skanera 

przykładanego do czoła. Badana argumentowała, że pomiar był wynikiem małej precyzji 

urządzenia oraz wynikał ze stresu, a nie z symptomów choroby. Te fakty potwierdził jej stan 

zdrowia – późniejsze pomiary ani razu nie wykazały podwyższenia temperatury (brak 

zachorowania), a oba testy krwi na obecność wirusa (stanowy i federalny) były negatywne21. 

Biorąc pod uwagę fakty oraz wiedzę medyczną, nie istniała możliwości zarażenia 

innych osób w momencie przybycia K. Hickox na lotnisko w NJ. Decyzja administracyjna 

Departamentu Zdrowia NJ o zastosowaniu kwarantanny została podjęta, kiedy zatrzymana 

była zupełnie asymptomatyczna22. Z punktu widzenia pierwszej zasady etycznej, 

zapobiegania szkody, nie istniało żadne uzasadnienie kwarantanny, ponieważ nie 

występowała bezpośrednia zaraźliwość, czyli „szkodliwość” dla zdrowia innych. Etyka 

kwarantanny nakazywała także, w sytuacji podejrzenia podwyższenia temperatury, 

weryfikację faktów na miejscu przy użyciu rzetelniejszego narzędzia pomiaru (np. 

klasycznego termometru). Kwarantanny nie przewidywały też w takich okolicznościach 

wytyczne CKCh. 

Władze NJ uważały, że wobec potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego 

decyzję dotycząca kwarantanny K. Hickox należy podjąć, biorąc pod uwagę podejście „zero 

ryzyka” i prawo stanowe, nawet jeśli było niezgodne z danymi medycznymi i zasadami 

                                                     
19 Na podstawie  pism procesowych w sprawie Hickox v Christie and Others, Verified Complaint, US District 
Court, New Jersey, 2:33-av-00001, dokument nr 25558, wniesiony 22.10.2015, oraz K. Hickox, Caught Between 
Civil Liberties and Public Safety Fears: Personal Reflections from a Healthcare Provider Treating Ebola, 
Journal of Health and Biomedical Law 2015, nr 1, s. 9. 
20 CDC Interim Guidelines for Travelers from Ebola Outbreak-Affected Countries. 
21 Hickox v. Christie and Others, Verified complaint, pkt 38, s. 18. 
22 Przed stwierdzeniem gorączki – e-mail urzędników Departamentu Zdrowia NJ z 24.10.2014 r., g. 17.35. 



etycznymi. Wskazuje się, że była to decyzja polityczna ówczesnego gubernatora NJ23. Tego 

samego dnia Chris Christie wydał dekret wykonawczy nr 164 w sprawie tzw. Stanowego 

Planu Gotowości na Ebola (dalej: dekret). Akt został wydany na podstawie stanowej ustawy 

ochrony zdrowia publicznego regulującej kompetencje gubernatora i władz administracyjnych 

NJ w razie potencjalnych zagrożeń24.  

Dekret przewidywał dokładną kontrolę graniczną wszystkich osób, które rozpoczęły 

podróż w jednym z krajów Afryki dotkniętych epidemią, w tym obowiązkowe badania tych 

osób w celu wykrycia potencjalnych symptomów. Ponadto stanowił, że osoby 

asymptomatyczne, które należą do kategorii średniego lub wysokiego ryzyka, według 

wytycznych federalnych mogą być poddane kwarantannie po decyzji Departamentu Zdrowia 

Stanu NJ i otrzymaniu nakazu kwarantanny. Osoby, które odbywały podróż tranzytową lub 

nie były rezydentami NJ, ale podlegały zakresowi podmiotowemu dekretu, miały być 

przewiezione do tymczasowego miejsca pobytu. Rezydenci NJ mieli być odtransportowani do 

domów. Natomiast dekret nie zawierał ani wytycznych, ani wskaźników, które miałyby 

przesądzać o zastosowaniu kwarantanny, należało to więc do wyłącznego swobodnego 

uznania organów administracyjnych25. 

Departament Zdrowia NJ skorzystał z tych uprawnień w stosunku do Hickox, jednak 

zainteresowana otrzymała nakaz kwarantanny dopiero około półtorej doby po zatrzymaniu26. 

Władze stanowe uzasadniły nakaz zaszeregowaniem Hickox do kategorii wysokiego ryzyka z 

powodu ujawnienia początków gorączki, niepewnością jej stanu zdrowia i możliwym 

zakażeniem Ebolą. Nakaz wskazywał, że mniej restrykcyjne środki niż izolacja w szpitalu lub 

kwarantanna w domu nie byłyby wystarczające dla przeciwdziałania szerzeniu się choroby, 

nawet gdyby testy medyczne na obecność wirusa były negatywne27. Jednak w świetle 

względów medycznych i etycznych trudno uznać uzasadnienie nakazu za przekonujące, a 

zastosowanie kwarantanny wobec K. Hickox jako proporcjonalnie „najmniej dotkliwe” w 

opisanym stanie faktycznym. To oznacza, że nakaz nie respektował drugiej zasady etyki 

kwarantanny, tj. stosowania najmniej uciążliwego środka. Poddanie pielęgniarki kwarantannie 

było też w istocie niezgodne z przepisami dekretu, ponieważ zamiast do „tymczasowego 

                                                     
23 S.H. Miles, Kaci Hickox: public health and the politics of fear, American Journal of Bioethics 2015, nr 15(4), 
s. 17–19. 
24 Kwarantanna jest zdefiniowana jako „fizyczna izolacja i uwięzienie” jednostki, N.J. Stat. Ann. § 26:13–2. 
25 Hickox v Christie and Others, Verified Complaint, s. 12. 
26 Stan New Jersey, Departament Zdrowia, Administrative Order Declaring Quarantine and Isolation of Kaci 
Hickox, https://www.aclu-nj.org/files/5914/4553/8753/2015_10_22_ebola_order.pdf (dostęp: 2.05.2017 r.). 
27 Administrative Order Declaring Quarantine, pkt 1–2. Zob. prawo stanowe New Jersey: N.J.S.A sekcja 26:4–
2d-e i N.J.A.C sekcja 8:57–1.11. 



miejsca pobytu” została ona przymusowo przewieziona do szpitala stanowego i tam 

umieszczona w namiocie izolacyjnym. 

Ponadto nakaz kwarantanny przewidywał, że zatrzymanej należy dostarczyć 

odpowiednie pożywienie, ubranie, środki komunikacji i inne potrzebne rzeczy. Powinna mieć 

też zapewnioną właściwą opiekę medyczną i wdrożone odpowiednie leczenie. W możliwym 

zakresie miały być uszanowane nawyki kulturowe i praktyki religijne. W sensie formalnym 

nakaz odwoływał się do zasady wzajemności (trzecia zasada etyki kwarantanny)28. Jednak w 

praktyce zarówno podczas zatrzymania na lotnisku, jak i pobytu w namiocie izolacyjnym 

warunki bytowe nie były obiektywnie należyte. Przykładowo, po transatlantyckiej podróży 

przesłuchiwano K. Hickox wiele godzin i dopiero po długim czasie otrzymała wodę i 

pożywienie. W namiocie nie było wystarczającego ogrzewania (mieścił się w części szpitala 

w stanie surowym) ani ciepłych ubrań, nie zezwolono na wizyty rodziny czy inne kontakty ze 

światem zewnętrznym, poza telefonem komórkowym29. 

Ponadto zatrzymana twierdziła, że przez cały czas trwania kwarantanny nie 

otrzymywała należytych informacji o celach i przyczynach działań organów publicznych ani 

o przysługujących jej prawach (aż do otrzymania nakazu kwarantanny), a ponadto cały czas 

traktowana była jak podejrzana o przestępstwo30. Personel szpitalny podczas izolacji nie 

udzielał jasnych informacji, a raczej wyrażał zdziwienie z powodu przetrzymywania K. 

Hickox bez żadnych objawów zakażenia. Kolejną niewyjaśnioną kwestią była sprzeczność 

między decyzją władz stanowych i federalnych – federalne CKCh nie znalazło uzasadnienia 

dla zatrzymania, natomiast Departament Zdrowia NJ poddał kobietę kwarantannie, pomimo 

jej sprzeciwu, braku jakiejkolwiek opinii medycznej i braku jakichkolwiek symptomów 

choroby, poza nieprawidłowym pomiarem temperatury na lotnisku. Można zatem stwierdzić, 

że etyczna zasada przejrzystości została w tym wypadku naruszona. 

Co więcej, na dobę przed otrzymaniem przez K. Hickox pisemnego nakazu 

kwarantanny odbyła się konferencja prasowa gubernatora NJ, który naruszył prawo do 

prywatności i ochrony danych zainteresowanej. Ogłosił bowiem, że jest ona „bez wątpienia 

chora” i stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pielęgniarka dowiedziała się o tym z 

telefonów zaniepokojonej rodziny. Gubernator umiejętnie wykorzystał przypadek Hickox do 

zabiegania o popularność polityczną pod pretekstem zwiększania ochrony społeczeństwa 

                                                     
28 Administrative Order Declaring Quarantine, pkt 4. 
29 Hickox v. Christie and Others, Verified complaint, pkt 51–52. 
30 Hickox v. Christie and Others, Verified Complaint, pkt 35 i n. 



przez jednoczesne kreowanie strachu społecznego i ograniczanie swobód jednostki31. Rola 

nacisków politycznych ze strony gubernatora, ubiegającego się w tym czasie o reelekcje, 

budzi duże wątpliwości etyczne.  

Podsumowując, analiza przymusowej izolacji K. Hickox w stanie NJ w świetle zasad 

etyki kwarantanny pokazuje, że nie były one faktycznie respektowane przez władze i organy 

na żadnym etapie postępowania. 

 

5. Analiza nakazu sądu rejonowego w stanie Maine. Po interwencji American Civil 

Liberties Union (ACLU) i prawników działających pro bono K. Hickox została zwolniona z 

kwarantanny i pod eskortą przewieziona do rodzinnego Maine. Zgodnie z prawem w tym 

stanie, które zostało zaostrzone m.in. z uwagi na przyjazd Hickox, wszyscy, którzy mieli 

kontakt z chorymi na Ebola, byli zobowiązani do kwarantanny domowej32. Pielęgniarka nadal 

nie zgadzała się z zastosowaniem kwarantanny, więc Departament Zdrowia Maine wystąpił 

do sądu z wnioskiem o nakaz sądowy (Public Health Order), który ograniczałby swobodę 

poruszania się Hickox zgodnie z wytycznymi Departamentu (według konstytucji Maine i 

prawa zdrowia publicznego w tym stanie nie można było wydać nakazu zatrzymania bez 

nakazu sądowego)33. W dniu 31.10.2014 r. sąd rejonowy w Fort Kent (Maine District Court) 

oddalił wniosek organu o „kwarantannę domową” z powodu „zagrożenia dla zdrowia 

publicznego” – wydał natomiast nakaz tymczasowy (łagodniejsze środki), potwierdzony 

później w nakazie właściwym34. 

Analizując treść nakazu sądowego w świetle zasad etyki kwarantanny, warto 

podkreślić następujące kwestie35. Po pierwsze, tak jak pierwsza z zasad (zapobiegania 

szkody), treść prawa ochrony zdrowia Maine wymagała od sądu zweryfikowania na 

podstawie „jasnych i przekonujących” dowodów, że istnieje możliwość powstania szkody dla 

innych jednostek i występuje potrzeba jej zapobieżenia36, Oceniając przedstawione środki 

dowodowe i stosując merytoryczny wzorzec kontroli wobec administracji stanowej, sąd 

                                                     
31 K Hickox, Caught…, s. 10–12. 
32 Protocol for Travelers from Liberia, Sierra Leone and Guinea, 27.10.2014 r., pkt 2, 
http://www.maine.gov/dhhs/mecdc/press-release.shtml?id=630240 (dostęp: 20.10.2017 r.) 
33 J. Sanburn, Nurse’s Bike Ride Defying Ebola Quarantine Could Set Legal Precedent, 30.10.2014, 
http://time.com/3548847/kaci-hickox-ebola-nurse-quarantine-bike-ride/ (dostęp: 28.08.2017 r.). 
34 Sprawy: Mary C. Mayhew, Commissioner State of Maine Department of Health and Human Services v. Kaci 
Hickox, Order Pending Hearing, 31.10.2014, s. 1–3; Mary C. Mayhew, Commissioner State of Maine 
Department of Health and Human Services v. Kaci Hickox, Order, 3.11.2014, District Court, Fort Kent, CV-
2014-36. 
35 Na podstawie sprawy Mary C. Mayhew v. Kaci Hickox, Order Pending Hearing, s. 1–3. 
36 Maine Revised Statutes, Title 22: Health and Welfare, Subtitle 2, Part 3, Chapter 250, § 811(3), 
http://legislature.maine.gov/statutes/22/title22sec811.html (dostęp: 28.08.2017 r.). 



zdecydował, że w tym przypadku działaniami wystarczającymi dla ochrony zdrowia 

publicznego są nadzór ogólny i tzw. aktywny monitoring przez pracownika służby zdrowia 

(pomiar gorączki danej osoby w domu). 

Nakaz sądu zawierał szczegółową analizę opinii biegłej (pod przysięgą), dyrektor 

Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Maine, oraz wytycznych federalnego CKCh w 

świetle okoliczności rozstrzyganej sprawy. Sąd zacytował 9 paragrafów opinii naukowej, z 

podkreśleniem kwestii, które dotyczyły zakaźności choroby, drogi przenoszenia się wirusa, 

okresu inkubacji, ryzyka zakażenia się od osób asymptomatycznych i zalecanych środków 

ochrony oraz możliwego braku wykrywalności wirusa w badaniu krwi we wczesnej fazie 

okresu inkubacji. Sąd podkreślił następujące kwestie: „wirus Ebola rozprzestrzenia się przez 

bezpośredni kontakt z (…) wydzielinami organizmu osoby symptomatycznej”, „osoby 

zakażone wirusem Ebola, które nie mają objawów, nie zarażają”, „Ebola może być obecny w 

organizmie osoby, która nie wykazuje symptomów, ponieważ jeszcze nie zaraża”. W 

zacytowanych fragmentach znalazły się też stwierdzenia odnoszące się bezpośrednio do K. 

Hickox, w szczególności, że 28 października rozpoczął się dla niej drugi tydzień okresu 

inkubacji, który kończy się całkowicie 10.11.2014 r. wraz z ryzykiem zachorowania oraz że 

jest ona cały czas asymptomatyczna i podlega aktywnemu monitorowaniu ze strony 

Departamentu Zdrowia. 

Na podstawie tej opinii sąd doszedł do wniosku, że uzasadnione jest zarówno wydanie 

nakazu sądowego określającego środki ochrony zdrowia publicznego, jak i dalsze poddanie 

się przez K. Hickox aktywnemu monitorowaniu symptomów (według wytycznych CKCh i 

opinii biegłej), obowiązkowi koordynowania podróży z urzędnikami oraz natychmiastowego 

poinformowania organów zdrowia publicznego, jeśli pojawią się jakiekolwiek symptomy. 

Jednocześnie sąd wskazał dobitnie, że Stan Maine (Departament Zdrowia) nie przedstawił 

jasnych i przekonujących dowodów, które by uzasadniały kwarantannę i ograniczenie 

poruszania się K. Hickox w celu „koniecznym dla ochrony innych jednostek przed 

niebezpieczeństwem zakażenia”. Sąd podkreślił, że w świetle przedstawionych informacji 

Hickox nie objawia żadnych symptomów i w związku z tym nie zaraża. 

To stwierdzenie jest bardzo ciekawe, gdyż odnosi się do stanu zdrowia K. Hickox w 

kontekście zarówno interpretacji prawa, faktów znanych sądowi i przedstawionych dowodów 

naukowych, jak i wiedzy medycznej i danych epidemiologicznych dotyczących wirusa Ebola. 

Według dotychczasowej wiedzy w całej historii epidemicznej wirusa Ebola jest zanotowany 

tylko jeden przypadek, że zakażenie chorobą mogło nastąpić niezależnie od występujących 



symptomów – w 1976 r.37 Pozostałe dane dotyczące około 12 tysięcy przypadków choroby na 

całym świecie definitywnie dowodzą, że pacjenci asymptomatyczni nie zarażają innych osób 

w bezpośrednim kontakcie. To oznacza, że sędzia dokonał nie tylko oceny formalno-prawnej, 

ale także merytorycznej, tj. zinterpretował i zastosował specjalistyczną wiedzę naukowo-

epidemiologiczną, aby stwierdzić zakres zagrożenia dla innych jednostek. Można uznać, w 

kontekście celu niniejszego tekstu, że sąd stosował obowiązujące prawo, lecz także dołożył 

starań, aby respektować pierwszą zasadę etyki kwarantanny. To jednak nie wszystko. 

W treści nakazu zastosowanie zasady zapobiegania szkody łączy się z 

przestrzeganiem zasady najmniej uciążliwego środka, czyli drugiej zasady etyki kwarantanny, 

i jednocześnie prawnej zasady proporcjonalności. Sąd wskazał wyraźnie, że nie ma 

konieczności ograniczania swobody poruszania się Hickox dla zrealizowania celu ochrony 

zdrowia publicznego. Sąd uznał zarówno stopniowalność środków prewencji, jak i brak 

uzasadnienia dla stosowania środka najbardziej surowego. Sędzia wyjaśnił też, że w razie 

zmiany okoliczności i wystąpienia objawów uzasadniona byłaby izolacja zainteresowanej, 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Podkreślił też pełną współpracę K. Hickox z 

Departamentem Zdrowia w zakresie aktywnego monitorowania oraz jej zaangażowanie w tę 

współpracę38. 

Ponadto sąd podkreślił, że nie byłoby potrzeby rozpatrywania sprawy, gdyby nie fakt, 

że K. Hickox „hojnie, z sercem i współczuciem użyła swoich umiejętności, aby pomóc, ulżyć 

i opiekować się tymi, których dotknęła okropna choroba”39. Następnie wskazał, że „należy 

pamiętać przy rozpatrywaniu tej sprawy, że mamy u niej [Hickox – P.D.K.] i u innych, 

poświęcających się w ten sposób specjalistów, dług wdzięczności”. Zawarcie w nakazie 

sądowym takich rozważań podkreśla zasadę wzajemności (trzecia zasada etyki kwarantanny). 

Zakłada ona obowiązki po stronie społeczeństwa en bloc, w tym niezależnych sądów i 

organów administracyjnych, właściwego traktowania jednostek, w zamian za uprawnione 

ograniczanie ich praw podstawowych. Powoływanie uczucia wdzięczności i pochwała zasług 

personelu medycznego wskazuje, że sąd zwracał uwagę na tę „wzajemność” zobowiązań 

etycznych przy analizowaniu sprawy. 

Wreszcie z punktu widzenia poszanowania zasady przejrzystości należy wskazać, że 

cały nakaz jest bardzo jasno, prosto i zwięźle sformułowany. Co więcej, w ostatnim akapicie, 

                                                     
37 Report of an International Commission, Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976, Bulletin of the World 
Health Organization 1978, nr 2, s. 271–293, cyt. za: R. Gatter, Quarantine…, s. 8. 
38 Por. P.J. Price, Quarantine and Liability in the Context of Ebola, Public Health Reports 2016, nr 131(3), s. 
500–501. 
39 Cytaty z Mary C. Mayhew v. Kaci Hickox, Order Pending Hearing, s. 3 (tłumaczenia własne). 



sąd zawarł pozaprawne i pozanaukowe wyjaśnienia o charakterze socjologicznym, które 

dodatkowo służą lepszemu zrozumieniu poczynań sądu, a nadto są swoistym „wyrozumiałym 

pouczeniem” dla stron postępowania i przyszłych działań personelu medycznego. Sędzia 

zauważył, że: „sąd jest w pełni świadomy nieporozumień, dezinformacji, pseudonauki i 

fałszywych informacji rozpowszechnianych od wybrzeża do wybrzeża w naszym kraju 

[Ameryce – P.D.K] w odniesieniu do Ebola. Sąd jest w pełni świadomy, że ludzie działają z 

powodu strachu, który nie jest całkowicie racjonalny. Jednakże, czy ten strach jest racjonalny 

czy nie, jest on obecny i realny”. Dlatego, zdaniem sądu, reakcje K. Hickox, jako członka 

personelu medycznego, powinny zademonstrować „pełne zrozumienie dla natury ludzkiej i 

prawdziwego strachu, który występuje” w tej sytuacji. Sąd pouczył, aby K. Hickox kierowała 

się tym, według własnego uznania, w dalszym postepowaniu. Podsumowując, z perspektywy 

zasady przejrzystości, sąd zastąpił w wyjaśnieniach i uzasadnieniu organy zdrowia 

publicznego, które posługiwały się wyłącznie cytowaniem danych naukowych i 

restrykcyjnym zastosowaniem zasady ostrożności. 

Można uznać za wysoce prawdopodobne, że sąd uznał takie wyjaśnienie i pouczenie 

za bardziej pomocne w realizowaniu celów zdrowia publicznego niż zastosowanie 

maksymalnie restrykcyjnych środków. Jest to zgodne z analizowanymi zasadami etyki 

kwarantanny, jak również z licznymi wskazaniami w literaturze przedmiotu40. Autorzy często 

wskazują, że stosowanie nadmiernie restrykcyjnych środków ochrony zdrowia publicznego 

do zapobiegania chorobom zakaźnym jest nieproduktywne i prowadzi do odwrotnych 

skutków. Często powoduje to w efekcie obniżenie standardów opieki i zakresu ochrony 

zdrowia z powodu braku zaufania ze strony zarówno personelu medycznego, jak i obywateli 

do władz państwowych oraz braku środków na wystarczające finansowanie ochrony zdrowia 

z funduszy publicznych (ponieważ środki tak restrykcyjne jak kwarantanna są bardzo 

kosztowne). Ponadto istnieje prawie pełna zgodność opinii w zakresie wiedzy medycznej, że 

kwarantanna w przypadku wirusa jest nieefektywna z punktu widzenia zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby, ponieważ osoby asymptomatyczne nie zarażają. Z punktu 

widzenia prewencji epidemiologicznej znacznie istotniejsze jest koncentrowanie działań na 

szkoleniu personelu medycznego w rozpoznawaniu symptomów i postępowaniu z pacjentami, 

którzy już zachorują. Wskazuje się w tym kontekście, że władze powinny inwestować w 

                                                     
40 Zob. W.K. Mariner, Emergency Preparedness: Is Quarantine All We Have to Offer?, Blog Symposium: 
Between Complacency and Panic – Legal, Ethical and Policy Responses to Emerging Infectious Diseases, 
Petrie-Flom Center, Harvard law School, maj–czerwiec 2017. 



infrastrukturę medyczną, edukację i ochronę praw jednostek, zamiast niepotrzebnie 

finansować nadmiernie restrykcyjnie metody ochrony zdrowia publicznego41. 

 

6. Postępowania sądowe w stanie New Jersey w 2016 r. Kwarantanna K. Hickox była 

przedmiotem postępowania sądowego w stanie NJ po złożeniu przez zainteresowaną pozwu o 

odszkodowanie przeciwko gubernatorowi oraz urzędnikom Departamentu Zdrowia. Podstawą 

roszczenia było naruszenie praw obywatelskich z powodu nieuzasadnionej kwarantanny, w 

świetle praw wynikających z Konstytucji Stanów Zjednoczonych (skarga federalna) i prawa 

stanowego NJ (naruszenie common law). Zgodnie z amerykańskim systemem prawnym w 

pierwszej fazie postępowania pozew został poddany wstępnej ocenie dopuszczalności, tzw. 

opinii, z powodu podniesienia przez oskarżonych wniosku o odrzucenie pozwu na podstawie 

immunitetu urzędniczego (qualified immunity)42. Co ciekawe, wstępna ocena ze strony sądu 

federalnego zastosowanej kwarantanny była zasadniczo odmienna niż ta, która wynika z 

weryfikacji w świetle zasad etycznych. 

W tzw. opinii wstępnej sędzia nie dopatrzył się przesłanek uzasadniających 

rozpatrywanie naruszenia konstytucji federalnej zarówno w świetle dotychczasowego prawa 

precedensowego dotyczącego kwarantanny, jak i zatrzymania do przymusowego leczenia 

(civil commitment)43. W szczególności sędzia nie dopatrzył się naruszenia konstytucyjnego 

prawa do rzetelnego procesu sądowego (due process) ani z powodu naruszenia prawa 

procesowego ani materialnego, w tym niezastosowania środków najmniej dotkliwych 

(proporcjonalność) 44. Zdaniem sądu urzędnicy odpowiedzialni za ochronę zdrowia 

publicznego i powstrzymywanie szerzenia się chorób zakaźnych muszą mieć zagwarantowaną 

całkowitą swobodę uznania do podejmowania decyzji, nawet błędnych, bez ryzyka 

poniesienia finansowej odpowiedzialności odszkodowawczej45. Tym samym sędzia odrzucił 

możliwość przeprowadzenia postępowania dotyczącego naruszenia Konstytucji USA w 

sądzie federalnym i nie doszło w istocie do pełnego rozstrzygnięcia merytorycznego w 

oparciu o przeszkody procesowe (immunitet urzędników stanowych, np. w prawie polskim 

oznaczałoby to przesłankę procesową negatywną). 

                                                     
41 American Civil Liberties Union & Yale Global Health Justice Partnership report, s. 7–10. 
42 Hickox v. Christie and Others, Opinion, Kevin McNulty, NJ District Court, 2:15-cv-07647-KM-JBC, 
dokument 19 z 9.02.2016 r. Por. Brief in Opposition to Motion to Dismiss pursuant to Fed. R. Civ. P. 12(b)(6) 
on behalf of Plaintiff, Kaci Hickox. 
43 Por. M. Testa, S.G. West, Civil Commitment in the United States, Psychiatry 2010, nr 7(10), s. 30–40. 
44 Hickox v. Christie and Others, Opinion, NJ District Court, s. 26–27 i 32. 
45 Zob. P.J. Price, Quarantine and Liability in the Context of Ebola, s. 500–503. 



Odmiennie do nakazu z Maine zastosowany został tutaj formalny (deferencyjny) 

wzorzec kontroli sądowej wobec swobodnego uznania stanowej administracji publicznej, ze 

strony władz federalnych46. Sędzia uznał, że nie jest rolą sądu ocenianie decyzji 

administracyjnych urzędników ochrony zdrowia publicznego, którzy działają w ramach 

swojej (a nie sądu) specjalistycznej wiedzy47. Można uznać, niestety, że nie jest to 

szczególnie zaskakujące, ponieważ zasadniczo sądy nie chcą przyjmować na siebie 

odpowiedzialności za ewentualną epidemię i jej konsekwencje społeczno-prawne48. Z drugiej 

strony sąd uznał roszczenie pozwu za możliwe do rozpoznania na podstawie prawa 

stanowego, we właściwym sądzie stanowym, odnośnie do np. naruszenia prawa do 

prywatności K. Hickox przez gubernatora49. Niestety, także w tym postepowaniu nie doszło 

do rozstrzygnięcia merytorycznego co do istoty sprawy, ponieważ między oskarżonymi 

urzędnikami Stanu New Jersey a skarżącą została zawarta ugoda50. 

 

7. Wnioski ze studium przypadku. Przeprowadzona analiza studium przypadku 

pokazuje, po pierwsze, że mechanizmy proceduralne państwa prawnego zasadniczo zadziałały 

dobrze. Kaci Hickox doprowadziła do rozstrzygnięć sądowych dotyczących kontroli decyzji 

organów administracyjnych i wykonawczych w zakresie ochrony zdrowia publicznego i w 

ostatecznym rozrachunku uzyskała złagodzenie zastosowanych wobec niej środków. 

Jednocześnie przypadek Hickox pokazuje wyraźny rozdźwięk między respektowaniem zasad 

etycznych a działaniami politycznymi, administracyjno-wykonawczymi i sądowymi władz 

stanowych New Jersey i Maine zmierzającymi do ochrony społeczeństwa przed epidemią 

wirusa Ebola. W wielu aspektach zastosowanie kwarantanny wobec Hickox przez 

administrację NJ i Maine oraz aktywność polityków w jej sprawie naruszało zarówno 

przepisy prawne, prawa podstawowe, jak i standardy etyczne. Wyjątkiem, pośród 

prowadzonych postępowań w sprawie, była decyzja sądu rejonowego w Fort Kent (Maine), w 

którym obowiązujące przepisy prawne zostały zastosowane z poszanowaniem standardów 

etycznych. Warto podkreślić, że wydany tam nakaz sądowy był jedynym znanym 

przypadkiem w USA (podczas afrykańskiej epidemii Ebola 2014–2015) sądowego 

                                                     
46 Por. M. Bernatt, Kontrola sądowa nad interpretacją prawa dokonaną przez organy władzy wykonawczej 
(perspektywa amerykańska), PiP 2015, nr 6, s. 39–52. 
47 Hickox v. Christie and Others, Opinion, NJ District Court, s. 2. 
48 Zob. W.E. Parmet, Unprepared: Why Health Law Fails to Prepare Us for a Pandemic, Journal of Health and 
Biomedical Law 2006, nr 2, s. 157–193. 
49 Hickox v. Christie and Others, Opinion, NJ District Court, s. 2–32. 
50 Hickox v. Christie, Civ. No. 15-7647 (KM), 2.09.2016 r.; zob. https://www.aclu-
nj.org/news/2016/09/08/quarantined-nurse-can-move-forward-part-suit-against-christi (dostęp 30.08.2017 r.). 



ograniczenia swobodnego uznania administracji publicznej w zakresie wykonywania 

kompetencji dotyczących (bezpieczeństwa) zdrowia publicznego51. 

Konfrontowanie poszczególnych aktów wykonawczych i decyzji administracyjnych 

oraz sądowych z zasadami etycznymi w omawianym przykładzie pozwala ponadto na 

wskazanie wyzwań dla respektowania państwa prawa przy stosowaniu prawa ochrony 

zdrowia publicznego w razie ewentualnej epidemii choroby zakaźnej lub wykorzystywania 

przez władze publiczne kwestii bezpieczeństwa zdrowia do celów politycznych i kreowania 

lęków społecznych. W takich przypadkach stosowanie środków prewencji i (uzasadnione) 

ograniczanie praw podstawowych występuje na skalę masową – problemy te ulegają 

nasileniu. Kwestie te zasługują na uwypuklenie, ponieważ mają charakter uniwersalny i mogą 

dotyczyć działania organów władzy publicznej oraz szerokiego kręgu podmiotów także w 

Polsce i Europie52. Trzeba też zauważyć, że problematyka ta zyskuje nowy wymiar z powodu 

łączenia polityki bezpieczeństwa (narodowego) z polityką ochrony zdrowia publicznego. 

Analiza przypadku K. Hickox pokazuje, że w sytuacji ryzyka zagrożenia organy 

administracyjne często działają pod wpływem lub nawet pod dyktando polityków, co może 

skutkować naruszeniami praw podstawowych jednostek i standardów etycznych (np. 

zatrzymanie Hickox na podstawie wątpliwego uzasadnienia, opóźnienie w dostarczeniu 

nakazu kwarantanny, naruszenie prawa NJ w kwestii miejsca odosobnienia, niedogodności w 

miejscu odosobnienia). Dzieje się tak, ponieważ potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia 

pozwala politykom na realizowanie własnych celów, manipulowanie faktami i zaostrzanie 

prawa bez uzasadnienia medycznego i etycznego (np. nagłe zaostrzanie prawa stanowego in 

casu; zachowanie gubernatora NJ naruszające prywatność Hickox). W konsekwencji 

zapewnienie odpowiednich ram prawnych, w tym gwarancji proceduralnych i materialnych 

(np. zasada równości), które zrealizują efektywne przestrzeganie konstytucyjnych gwarancji 

praw jednostek, stanowi absolutne minimum, aby założyć, że kwarantanna jest 

dopuszczalnym ograniczeniem wolności jednostki w celu ochrony zdrowia publicznego. 

Ponadto rozważanie studium przypadku w świetle zasad etycznych dowodzi, jak 

problematyczna jest ocena dowodów naukowych oraz danych epidemiologicznych przez 

organy administracyjne i sądowe w tym kontekście. Autorzy amerykańscy argumentują w 

tym kontekście – analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego USA – że sądy interpretując 

                                                     
51 P.J. Price, Quarantine and Liability in the Context of Ebola, s. 500. 
52 Por. ogólnie np. Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2016; M. 
Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2015; R. 
Martin, The Exercise of Public Health Powers in Cases of Infectious Disease: Human Rights Implications, 
Medical Law Review 2006, nr 14, s. 132. 



dowody naukowe, często posługują się metodologią formalno-prawną opartą na 

„przyczynowości prawnej”, czyli logice związku przyczynowo-skutkowego (X było 

przyczyną Y). Logika ta dla eksperta-biegłego może wydawać się nierealistyczna i 

niemożliwa do zastosowania, ponieważ „przyczynowość epidemiologiczna” oparta jest na 

innej konstrukcji logicznej, czyli „studiach interdyscyplinarnych, quasi-eksperymentalnych 

prawidłowościach i analizach seryjnych w czasie celem pokazania statystycznie istotnych 

korelacji pomiędzy X a Y” (w miejsce udowodnienia, że X spowodowało Y)53. 

Tym samym interpretacja dowodów naukowych może prowadzić do fundamentalnego 

niezrozumienia relacji między przyczynowością i ryzykiem zagrożeń dla zdrowia 

publicznego, a w konsekwencji do niewłaściwych rozstrzygnięć i stosowania nadmiernie 

surowych środków. Co więcej, w takich przypadkach jak Hickox, organy mogą być zmuszone 

podejmować decyzje w obliczu niepewności naukowej (brak danych), sprzecznych opinii 

naukowych (sprzeczne wyniki ekspertyz) lub pomyłek diagnostycznych czy błędów w testach 

medycznych dotyczących potencjalnego zagrożenia (choćby kwestia istnienia gorączki 

będącej objawem choroby). Potrzebne są wtedy rozstrzygnięcia dotyczące poziomu 

akceptowalnego ryzyka zagrożeń, podmiotów uprawnionych i trybu do jego oceny (jeśli nie 

wynika to z prawa stanowionego) oraz możliwego zastosowania zasady „zero ryzyka”, jeśli 

chodzi o jednoczesne, daleko idące ograniczenie praw jednostki (np. Hickox była w różnych 

stanach kwalifikowana przez organy administracyjne do różnych kategorii ryzyka zagrożeń). 

Dlatego przy kontroli decyzji administracyjnych, które egzekwują restrykcyjne środki 

ochrony zdrowia, i jednocześnie ograniczają prawa podstawowe jednostki, nawet w granicach 

prawa, ważna jest dodatkowo weryfikacja w świetle zasad etyki, które pozwalają osądzić 

każdy przypadek w szerszym kontekście54. 

Wreszcie studium przypadku jaskrawo obrazuje, jak istotne są pytania o zakres 

swobodnego uznania władzy (administracji publicznej) wobec ograniczania praw jednostek 

przy użyciu specjalistycznej wiedzy naukowej, o stopień przejrzystości podejmowanych 

decyzji oraz o model i zakres kontroli sądowej wobec decyzji organów wykonawczych 

(zdrowia publicznego)55. Sprawa Hickox pokazuje wyraźnie, że niezależny organ sądowy, 

który jest w stanie jednocześnie stosować odpowiednią wykładnię prawa i interpretować dane 

naukowe (epidemiologiczne) w świetle zasad etycznych, może zapewnić należytą ochronę 
                                                     
53 W.E. Parmet, P.D. Jacobson, The Courts and Public Health: Caught in a Pincer Movement, American Journal 
of Public Health 2014, nr 104(3), s. 395. 
54 Po dostosowaniu do danego systemu prawnego z uwzględnieniem reguł oceny dowodów itp. Por. np. per 
analogiam uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 26.04.2017 r., I ACa 63/17. 
55 Por. M. Bernatt, Konstytucyjne aspekty sądowej kontroli działalności administracji (między efektywnością a 
powściągliwością), PiP 2017, nr 1, s. 34–51. 



praw podstawowych jednostki wobec nadmiernie restrykcyjnych decyzji polityków i organów 

administracyjnych. 

Warto w tym miejscu odnieść się krótko do kontekstu polskiego ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi56. Przewiduje ona 

obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny wobec osób zdrowych, które 

pozostawały w styczności z chorymi na szczególnie niebezpieczne choroby, jak również 

zastosowanie środków przymusu bezpośredniego polegających na przytrzymywaniu, 

unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków wobec osób odmawiających zastosowania 

się do kwarantanny (art. 36.1). Ustawa zobowiązuje do stosowania środków przymusu 

najmniej uciążliwych oraz respektowania praw pacjenta (art. 36.4), a więc pośrednio 

inkorporuje część zasad etyki omawianych powyżej, jednak odnosi stosowanie tych zasad 

postępowania jedynie do środków przymusu, co budzi wątpliwości co do ich zastosowania w 

kontekście całej ustawy. O zasadach etycznych w kontekście kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego ustawa nie wspomina expressis verbis, co w efekcie może rzutować na 

bardziej restrykcyjne stosowanie tych przepisów przy ograniczaniu praw podstawowych 

jednostek. Co prawda, ostatni przypadek masowej kwarantanny w Polsce miał miejsce w 

1963 r.  we Wrocławiu z powodu epidemii ospy prawdziwej57, jednak omawiane przepisy 

mogą być ponownie zastosowane, gdy pojawi się zagrożenie zdrowia publicznego – realne 

czy politycznie wyimaginowane. 

 

* 

Analiza studium przypadku w świetle zasad etycznych jasno pokazuje wyzwania dla 

państwa prawa przy stosowaniu (zbyt) restrykcyjnych środków ochrony zdrowia publicznego. 

Co więcej, przypadek działań władz politycznych, wykonawczych i organów 

administracyjnych stanu New Jersey i Maine wobec K. Hickox potwierdził negatywne 

konsekwencje traktowania zdrowia publicznego jak kwestii bezpieczeństwa. 

Przedmiotowe działania organów i władz USA pokazały, że przepisy prawne 

dotyczące przeciwdziałania i oceny ryzyka zagrożeń mogą łatwo zostać upolitycznione i stać 

się narzędziem zastraszania zamiast ochrony zdrowia. Zjawisku upolitycznienia zwykle 

towarzyszy jednoczesne ignorowanie wiedzy medycznej, etycznej i przepisów prawnych, 

manipulowanie faktami i wiedzą o prawdopodobieństwie ryzyka przez polityków, a także 

                                                     
56 Por. art. 34 ust. 2, 35 i 36 ust. 1–4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
57 Dziękuję Prof. M. Wyrzykowskiemu za tę uwagę. Zob. A. Krajewski, Utajniona epidemia, Newsweek 2003, 
nr 25, s. 76. 



nadużywanie władzy przez uprawnione organy. Może to prowadzić do nieprawidłowości w 

zarządzaniu pomocą zarówno na poziomie Światowej Organizacji Zdrowia, jak i w 

przeciwdziałaniu epidemiom przez instytucje krajowe. Co więcej, upolitycznianie zagrożeń 

prowadzi do traktowania jednostek jak podejrzanych o zagrażanie społeczeństwu, a ich prawa 

podstawowe są postrzegane jak przeszkoda dla efektywnej ochrony zdrowia publicznego 

(przy założeniu, że prawa indywidualne należy podporządkować interesowi zapewniania 

zdrowia całych społeczeństw). Prowadzi to do tzw. stygmatyzacji tych osób, które są 

narażone na agresywne zachowania czy dyskryminację, ponieważ powodują strach otoczenia 

(np. podczas epidemii Ebola w Afryce odnotowano w USA wiele przypadków 

nieuzasadnionego niewpuszczania dzieci afroamerykańskich do szkoły). W rezultacie osoby 

potencjalnie zarażone, pacjenci, pracownicy służby zdrowia oraz mniejszości narodowe i 

nawet naukowcy upodabniają się w percepcji społecznej do jednostek podejrzanych o 

terroryzm, a ich prawa podstawowe są tym bardziej narażone na ograniczanie. Dodatkowo 

niepotrzebne stosowanie kwarantanny na zbyt szeroką skalę redukuje potencjalne siły 

medyczne i zniechęca wolontariuszy. Wszystko to może w efekcie doprowadzić do skutków 

zupełnie przeciwnych ochronie zdrowia i interesom społecznym. 

Według Raportu American Civil Liberties Union z 2015 r. setki amerykańskich 

pracowników służby zdrowia (np. wolontariuszy Doctors without Borders), inne osoby 

powracające z Afryki Zachodniej lub ludzie, którzy mieli z nimi jakikolwiek kontakt, zostało 

poddanych niepotrzebnej kwarantannie w latach 2014–2015, „dobrowolnej izolacji” bez 

konkretnej podstawy prawnej, lub innym, nadmiernie restrykcyjnym środkom 

zabezpieczającym. Ponadto w co najmniej 23 stanach władze ustanowiły surowsze przepisy, 

niż przewidywała to treść wytycznych federalnych, a ich organy administracyjne stosowały 

środki bardziej restrykcyjne, niż wynikałoby to z opinii medycznych i ekspertyz 

epidemiologicznych. Charakter wszystkich zastosowanych środków i dokładna liczba 

dotkniętych nimi osób nie zostały jak dotąd publicznie ujawnione58. 

Podsumowując, zastosowanie wobec jednostek kwarantanny zawsze powinno być 

ocenione z punktu widzenia realizacji zarówno prawnych, jak i etycznych standardów 

normatywnych. Tylko spójne stosowanie tych etyczno-prawnych gwarancji pozwala na pełne 

wdrażanie zasad państwa prawnego oraz efektywną ochronę praw podstawowych jednostek. 

Zasady etyczne zawarte np. w szczegółowych wytycznych dotyczących środków 

ochrony zdrowia publicznego w danym systemie prawnym powinny stanowić dodatkowy 
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miernik do oceny respektowania prawa, jego możliwych nadużyć politycznych oraz 

istniejących mechanizmów kontroli dla decyzji administracyjnych. Standardy etyczne byłyby 

wtedy dodatkowym „parasolem ochrony” przed politycznym wykorzystywaniem prawa do 

rządzenia przez kreowanie lęków społecznych. Zbyt często w regulacjach „bezpieczeństwa 

zdrowia publicznego” główny nacisk położony jest na „zabezpieczanie” przed zagrożeniami i 

egzekwowanie „surowych środków zapobiegawczych”, a zasadom etycznej ochrony zdrowia 

nie poświęca się zbyt wiele (lub wcale) miejsca. 

 


