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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0701-0702/2007, którą złożyli John McCarthy i Mary Maddock (Irlandia), 
w sprawie sprzeciwu wobec leczenia elektrowstrząsami w Irlandii zgodnie 
z Ustawą o zdrowiu psychicznym z 2001 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którzy są ofiarami skrajnych metod leczenia psychiatrycznego 
obejmujących elektrowstrząsy, zgłaszają protest w związku z naruszeniem prawa do godności 
ludzkiej w wyniku uchwalenia w 2001 r. w Irlandii Ustawy o zdrowiu psychicznym, która 
pozwoliła dwóm lekarzom na poddawanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi terapii 
szokowej obejmującej zastosowanie elektrowstrząsów przez długie okresy nawet bez zgody 
pacjentów, zgodnie z założeniem, że nie są oni w stanie udzielić takiej zgody. Składający 
petycję twierdzą, że stanowi to naruszenie art. 3, 5 i 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka oraz Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych z dnia 6 grudnia 
2006 r. W związku z powyższym składający petycję zwracają się do Unii Europejskiej 
o podjęcie działania w celu ustanowienia zakazu stosowania elektrowstrząsów bez zgody 
pacjenta, na co zezwala wspomniane ustawodawstwo.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie ma żadnych ogólnych uprawnień do interweniowania w odniesieniu 
do indywidualnych przypadków naruszenia praw podstawowych. Może tak uczynić jedynie 
w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia prawa Wspólnoty Europejskiej. Komisja nie jest więc 
w stanie zbadać rzekomych naruszeń praw podstawowych, które nie są w żaden sposób 
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powiązane z prawem wspólnotowym.

Petycje odnoszą się do możliwości zastosowania leczenia elektrowstrząsowego bez wyrażenia 
zgody pacjenta na mocy irlandzkiej Ustawy o zdrowiu psychicznym z 2001 r. W tym 
kontekście należy rozważyć art. 152 Traktatu, który stanowi, że w działaniach Wspólnoty 
w dziedzinie zdrowia publicznego należy w pełni uwzględnić odpowiedzialność państw 
członkowskich za organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej. 

Na podstawie informacji dostarczonych przez składających petycję nie było możliwości 
ustalenia powiązania między możliwością zastosowania leczenia elektrowstrząsowego bez 
wyrażenia zgody pacjenta na mocy irlandzkiej Ustawy o zdrowiu psychicznym a prawem 
wspólnotowym. 

Komisja nie może więc nadać sprawie dalszego biegu. 

Jeśli składający petycję są przekonani, że w tym przypadku ich prawa zostały naruszone,
powinni domagać się zadośćuczynienia na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych 
organów władzy, w tym sądów. 

Wreszcie każdy, kto uznaje, że jakiekolwiek jego prawo podstawowe zostało naruszone,
może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy (Rada 
Europy, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja). Należy jednak zauważyć, że Trybunał może zająć 
się sprawą po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych.


