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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0701/2007 og 0702/2007 af John McCarthy og Mary Maddock, irske 
statsborgere, om modstand mod behandling med elektrochok i Irland i henhold til 
Mental Health Act fra 2001

1. Sammendrag

Andragerne, som begge har været udsat for en voldsom psykiatrisk behandling, bl.a. brug af 
elektrochok, protesterer mod krænkelser af retten til menneskelig værdighed i henhold til den 
lov om psykisk sundhed, der blev vedtaget i Irland i 2001, og som giver to læger ret til at 
underkaste patienter med psykiske forstyrrelser chokbehandling, herunder anvendelse af 
elektrochok i længere tid, uden deres samtykke med den begrundelse at de ikke er kompetente 
til at give et sådant samtykke. Andragerne hævder, at dette er en overtrædelse af artikel 3, 5 
og 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's konvention om handicappedes 
rettigheder af 6. december 2006. De anmoder derfor EU om at træffe foranstaltninger med 
henblik på at forbyde brugen af elektrochok, hvis patienterne ikke har givet samtykke til det, 
hvilket er tilladt i henhold til ovennævnte lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkeltsager, 
hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe ind, såfremt det drejer sig 
om et EF-retligt anliggende. Kommissionen kan derfor ikke undersøge påståede overtrædelser 
af grundlæggende rettigheder, som ikke er forbundet med fællesskabsretten.
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Andragenderne henviser til muligheden for at bruge elektrochok mod patientens vilje i 
henhold til den irske lov om psykisk sundhed af 2001. I denne forbindelse skal traktatens 
artikel 152 overvejes. Artiklen fastslår, at Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet 
fuldt ud respekterer medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. 

Det har ikke ud fra andragernes oplysninger været muligt at konstatere nogen forbindelse 
mellem muligheden for at anvende elektrochok mod patientens vilje i henhold til den irske lov 
om psykisk sundhed og fællesskabsretten. 

Kommissionen har derfor ikke mulighed for at følge op på denne sag. 

Hvis andragerne mener, at deres rettigheder er blevet krænket i den pågældende sag, bør de 
søge oprejsning på nationalt plan via de kompetente myndigheder, herunder domstolene. 

Enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket, kan indgive en klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(Europarådet, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig1). Bemærk imidlertid, at domstolen først kan 
behandle en sag, når alle de nationale retsmidler er udtømt."

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


