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Tárgy: A John McCarthy és Mary Maddock, ír állampolgárok által benyújtott 0701-
0702/2007 sz. petíció a mentális egészségről szóló 2001. évi törvény értelmében 
Írországban folytatott elektrosokk kezelések elleni tiltakozásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói szélsőséges pszichiátriai kezelés áldozatai – ideértve az elektrosokk 
alkalmazását is –, akik a mentális egészségről szóló írországi 2001. évi törvény alkalmazása 
nyomán az emberi méltósághoz való jog megsértése ellen tiltakoznak, mivel az említett 
jogszabály lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a mentális zavarokkal küzdő betegeket 
sokkterápiának vessék alá. Ez azt jelenti, hogy hosszan tartó időszakokra elektrosokkot is 
alkalmazhatnak, akár a betegek beleegyezése nélkül is, mondván, hogy a betegek nincsenek 
megfelelő állapotban ahhoz, hogy a kérdésben maguk döntsenek. A petíció benyújtói azzal 
érvelnek, hogy mindez ellentétes az emberi jogokról szóló európai egyezmény 3., 5. és 8. 
cikkével, valamint a fogyatékkal élők jogairól szóló, 2006. december 6-i ENSZ-
egyezménnyel. Ezért az Európai Parlament intézkedését kérik annak érdekében, hogy tiltsák 
be az elektrosokk alkalmazását azon betegek esetében, akik nem adták beleegyezésüket, ami 
jelenleg egy, a fent említett jogszabály által engedélyezett gyakorlat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
az Európai Bizottságnak nem áll jogában beavatkozni az alapvető jogok megsértésének 
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egyedi eseteibe. Csak abban az esetben teheti ezt meg, ha az ügy az Európai Közösség jogát 
érinti. Következésképpen a Bizottság nem vizsgálhatja olyan alapvető jogok állítólagos
megsértését, amelyek nem kapcsolódnak a közösségi joghoz.

A petíciók arról szólnak, hogy az elektrosokk terápia a mentális egészségről szóló 2001. évi ír 
törvény értelmében a beteg beleegyezése nélkül is alkalmazható. Ebben az összefüggésben a 
Szerződés 152. cikkét kell figyelembe venni, amely megállapítja, hogy a népegészségügy 
terén való közösségi fellépés során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak 
az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó 
hatáskörét.

A petíciók benyújtói által szolgáltatott információk alapján semmilyen kapcsolatot nem 
lehetett találni az elektrosokk terápia mentális egészségről szóló ír törvény szerinti, a beteg 
beleegyezése nélküli lehetséges alkalmazása és a közösségi jog között.

Ennek következtében a Bizottság nem vizsgálhatja ezt az ügyet. 

Amennyiben a petíció benyújtói úgy vélik, hogy a kérdéses esetben jogsérelem érte őket,
jogorvoslatért az illetékes nemzeti szintű hatóságokhoz fordulhatnak, ideértve a bíróságokat 
is.

Végezetül bárki, aki úgy véli, hogy alapvető jogait sérelem érte, keresetet nyújthat be az 
Európa Tanács Emberi Jogok Európai Bíróságához (Európa Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, 
Franciaország). Figyelembe kell azonban venni, hogy a Bíróság csak akkor foglalkozhat az 
üggyel, ha az adott országban már minden jogorvoslati lehetőséget kimerítettek.


