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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиции 0701/2007 и 0702/2007, внесени от John McCarthy и Mary Maddock, 

с ирландско гражданство, които се обявяват против електрошоковото 
лечение в Ирландия, прилагано по силата на Закона за психичното здраве от 
2001 г.

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, и двамата жертви на крайно психиатрично лечение, 
включително използване на електрошокове, протестират относно нарушения на 
правото на човешко достойнство в резултат на Закона за психично здраве, приет в 
Ирландия през 2001 г., който разрешава на двама лекари да подлагат пациенти с 
психични заболявания на шокова терапия, в т. ч. използване на електрошокове за 
продължителни периоди от време, дори без тяхно съгласие, на основание че те не са 
компетентни да дадат такова съгласие. Вносителите твърдят, че това съставлява 
нарушение на членове 3, 5 и 8 от Европейската конвенция за правата на човека и 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 6 декември 2006 г. 
Съответно те искат от Европейския съюз да предприеме действия за забрана на 
използването на електрошокове, когато пациентите не са дали съгласие, практика, 
която горепосочения закон разрешава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския 
съюз, Европейската комисия няма правомощия да се намесва в отделните случаи на 
нарушаване на основните права. Тя може да прави това единствено когато се касае за 
въпроси, свързани с правото на Европейската общност. Следователно Комисията не 
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може да проучи твърденията за нарушение на основните права, които нямат връзка с 
правото на Общността.

Петициите се отнасят до възможността за насилствено приложение на електрошокова 
терапия по силата на ирландския закон за психично здраве от 2001 г. В този контекст 
следва да се има предвид член 152 от Договора, според който дейността на Общността 
в сферата на общественото здраве трябва да се съобразява изцяло с отговорностите на 
държавите-членки за организацията и осигуряването на здравни услуги и медицински 
грижи.

Информацията, предоставена от вносителите на петициите, не позволява да се установи 
връзка между правото на Общността и евентуалното насилствено приложение на 
електрошокова терапия, съгласно ирландския закон за психично здраве.

Следователно Комисията не може да се заеме със случая.

В случай, че вносителите на петициите считат, че правата им са били нарушени в 
конкретния случай, те следва да търсят възмездие на национално ниво чрез 
компетентните органи, в това число и съдилищата.
В заключение, всеки, който смята, че някое от неговите или нейните основни права е 
било нарушено, може да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека към
Съвета на Европа (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France). Важно е да се 
отбележи обаче, че Съдът може да се заеме с делото единствено след като всички 
възможности за неговото решаване на национално ниво са били изчерпани.


