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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορές 0701 και 0702/2007, των John McCarthy και Mary Maddock, 
ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την αντίθεση στη θεραπεία με ηλεκτροσόκ που 
εφαρμόζεται στην Ιρλανδία στο πλαίσιο του νόμου περί διανοητικής υγείας του 
2001

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι είναι αμφότεροι θύματα ακραίας ψυχιατρικής θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτροσόκ, διαμαρτύρονται για τις παραβιάσεις του 
δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως αποτέλεσμα του «νόμου περί διανοητικής 
υγείας» που εγκρίθηκε στην Ιρλανδία το 2001, επιτρέποντας σε δύο ιατρούς να υποβάλλουν 
ασθενείς με νοητικές διαταραχές σε θεραπεία με σοκ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ηλεκτροσόκ για παρατεταμένες περιόδους, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι ικανοί να δώσουν μια τέτοια συγκατάθεση. Οι αναφέροντες 
υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των άρθρων 3, 5 και 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της 6ης Δεκεμβρίου 2006. Συνεπώς, ζητούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση προκειμένου να απαγορεύσει τη χρήση ηλεκτροσόκ 
σε περίπτωση που οι ασθενείς δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, μια πρακτική που 
εγκρίνεται από την προαναφερθείσα νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρέμβει 
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σε μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να το 
πράξει μόνον εάν τίθεται θέμα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν
μπορεί να εξετάσει εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν έχουν 
οποιαδήποτε σύνδεση με το κοινοτικό δίκαιο.

Οι αναφορές θίγουν τη δυνατότητα ακούσιας εφαρμογής θεραπείας με ηλεκτροσόκ (Electric 
Convulsive Therapy) δυνάμει του ιρλανδικού νόμου περί διανοητικής υγείας του 2001. Σε
αυτό το πλαίσιο, πρέπει ληφθεί υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης, το οποίο δηλώνει ότι η 
δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο
παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή
των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης.

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες, δεν κατέστη δυνατό να
στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας ακούσιας εφαρμογής
θεραπείας με ηλεκτροσόκ δυνάμει του ιρλανδικού νόμου περί διανοητικής υγείας και του 
κοινοτικού δικαίου.

Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, δεν δύναται να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης.

Αν οι αναφέροντες θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί στην εν λόγω
υπόθεση, θα πρέπει να ζητήσουν επανόρθωση σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων.

Τέλος, όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί οποιοδήποτε από τα θεμελιώδη δικαιώματά του,
δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Strasbourg-Cedex, Γαλλία).
Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να ασχοληθεί με ένα ζήτημα μόνον αφού έχουν εξαντληθεί 
όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.


