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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0701/2007 en 0702/2007, ingediend door John McCarthy 
en Mary Maddock (Ierse nationaliteit), die zich verzetten tegen de toepassing van 
elektroshockbehandeling in Ierland krachtens de “Mental Health Act 2001” (Wet 
op de geestelijke gezondheidszorg) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, die beiden het slachtoffer zijn van extreme psychiatrische behandeling, waaronder 
de toepassing van elektroshocks, protesteren tegen het feit dat door toepassing van de “Mental 
Health Act” die in 2001 in Ierland is aangenomen, het recht van psychiatrische patiënten op 
een menswaardige behandeling wordt geschonden, omdat ingevolge deze wet twee artsen een 
psychiatrische patiënt langdurig en zo nodig zonder zijn toestemming - namelijk wanneer hij 
niet in staat wordt geacht deze toestemming deze te geven - aan elektroshocktherapie (ECT) 
kunnen onderwerpen. Indieners stellen dat dit een inbreuk vormt op de artikelen 3, 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en op het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap, van 6 december 2006. Ze wensen derhalve 
dat de EU een verbod stelt op de toepassing van ECT zonder voorafgaande toestemming van 
patiënten, een praktijk die bij bovengenoemde wet is toegestaan.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag 
betreffende de Europese Unie heeft de Europese Commissie geen algemene bevoegdheden 
om zich te mengen in afzonderlijke gevallen van schendingen van de grondrechten. Zij kan dit 
alleen maar doen als de Europese communautaire wetgeving bij de kwestie betrokken is. 
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Bijgevolg is de Commissie niet in staat om vermeende schendingen van grondrechten te 
onderzoeken die geen enkel verband hebben met de communautaire wetgeving.

De verzoekschriften verwijzen naar de mogelijkheid van het onvrijwillig toedienen van 
elektroconvulsietherapie krachtens de Ierse wetgeving inzake geestelijke gezondheid van 
2001. In dit verband moet artikel 152 van het Verdrag in aanmerking worden genomen. Dit 
bepaalt dat bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig worden geëerbiedigd. 

Op basis van de door indieners verstrekte informatie was het niet mogelijk om een verband te 
leggen tussen de mogelijkheid van onvrijwillige toediening van elektroconvulsietherapie 
krachtens de Ierse wetgeving inzake geestelijke gezondheid en de communautaire wetgeving. 

Daarom kan de Commissie geen gevolg geven aan deze zaak. 

Als indieners menen dat hun rechten in de zaak in kwestie geschonden zijn, dienen zij op 
nationaal niveau via de bevoegde overheden, met inbegrip van de rechtbanken, beroep aan te 
tekenen. 
Tot slot kan iedereen die meent dat zijn of haar grondrechten geschonden zijn, een klacht 
indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa (Raad 
van Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrijk). Het dient evenwel gezegd dat het Hof een 
zaak wellicht slechts zal behandelen als alle binnenlandse rechtsmiddelen uitgeput zijn.


