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Ref.: Petiția nr. 0701-0702/2007, adresată de John McCarthy și Mary Maddock, de 
naționalitate irlandeză, care se opun tratamentului cu electroșocuri în Irlanda în 
temeiul legii privind sănătatea mentală din 2001

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, victime ale tratamentului psihiatric extrem, incluzând folosirea electroșocurilor, 
protestează față de încălcarea dreptului la demnitate umană prin adoptarea legii privind 
sănătatea mentală în Irlanda în 2001, care a permis ca doi doctori să supună pacienții cu 
tulburări mentale la terapii de șoc, inclusiv folosirea electroșocurilor pe perioade prelungite, 
chiar fără consimțământul acestora, plecând de la premisa că aceștia nu sunt în măsură să dea 
un astfel de consimțământ. Petiționarii susțin că este vorba despre o încălcare a articolelor 3, 5 
și 8 din Convenția europeană privind drepturile omului și a Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap din 6 decembrie 2006. În consecință, aceștia 
solicită Parlamentului European să intervină și să interzică folosirea electroșocurilor în lipsa
consimțământului pacienților, practică autorizată de legea mai sus menționată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene și al Tratatului privind Uniunea
Europeană, Comisia Europeană nu are competențe generale pentru a interveni în cazuri 
individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Ea poate proceda astfel doar dacă este 
implicat un aspect ce ține de legislația Comunității Europene. Prin urmare, Comisia nu este 
abilitată să examineze presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale care nu au legătură cu 
legislația comunitară.
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Petițiile fac referire la posibilitatea administrării, fără consimțământul pacienților, a terapiei 
prin șocuri electrice, în temeiul legii irlandeze privind sănătatea mentală din 2001. În acest 
context, trebuie luat în considerare articolul 152 din tratat care prevede că acțiunea 
Comunității în domeniul sănătății publice respectă pe deplin responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și de îngrijire
medicală. 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționari, nu a fost posibilă stabilirea unei legături între 
posibilitatea administrării, fără consimțământul pacienților, a terapiei prin șocuri electrice, în 
temeiul legii irlandeze privind sănătatea mentală și legea comunitară. 

De aceea nu este posibilă urmărirea în continuare de către Comisie a acestei probleme. 

Dacă petiționarii cred că drepturile le-au fost încălcate în cazul la care se face referire, 
corectarea situației ar trebui căutată la nivel național prin intermediul autorităților competente, 
inclusiv în instanță. 
În cele din urmă, orice persoană care consideră că i-a fost încălcat un drept fundamental poate 
adresa o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei 
(Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-Cedex, Franța). Totuși, trebuie precizat faptul că 
această curte se ocupă de un caz numai după ce epuizarea tuturor căilor de atac la nivel 
național.


