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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomukset nro 0701–0702/2007, John McCarthy ja Mary Maddock, 
Irlannin kansalaisia, vuoden 2001 mielenterveyslakiin (Mental Health Act) 
perustuvaa sähkösokkihoitoa vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät, joista molempiin on käytetty äärimmäisiä psykiatrisia hoitokeinoja, 
kuten sähkösokkeja, vastustavat ihmisarvoon liittyvien oikeuksien loukkaamista Irlannissa 
vuonna 2001 säädetyn mielenterveyslain ("Mental Health Act") nojalla. Laki sallii kahden 
lääkärin määrätä mielenterveyshäiriöistä kärsiviä potilaita sokkihoitoon, johon kuuluu myös 
pitkäaikainen sähkösokkien käyttö, jopa ilman potilaiden suostumusta sillä perusteella, 
etteivät he ole kykeneviä antamaan suostumustaan. Vetoomuksen esittäjien mielestä tämä 
rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5 ja 8 artiklaa sekä vammaisten oikeuksista 
6. joulukuuta 2006 tehtyä YK:n yleissopimusta. He kehottavat näin ollen Euroopan unionia 
toimillaan estämään sähkösokkien käytön ilman potilaiden suostumusta. Kyseinen käytäntö 
sallitaan edellä mainitussa lainsäädännössä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua perusoikeuksien rikkomiseen liittyviin 
yksittäisiin tapauksiin. Komissio voi toimia vain kysymyksissä, jotka liittyvät Euroopan 
yhteisön lainsäädäntöön. Näin ollen komissio ei voi tutkia väitettyjä perusoikeuksien 
loukkauksia, joilla ei ole yhteyttä yhteisön lainsäädäntöön.
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Vetoomuksen esittäjät viittaavat siihen, että Irlannin vuoden 2001 mielenterveyslain nojalla 
henkilölle voidaan vastoin tämän tahtoa antaa sähköhoitoa. Tässä yhteydessä on huomioitava 
perustamissopimuksen 152 artikla, jonka mukaan yhteisön toiminnan on kansanterveyden 
alalla kunnioitettava täysin jäsenvaltioiden velvollisuuksia terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitopalveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa. 

Vetoomuksen esittäjien toimittamien tietojen perusteella ei ole ollut mahdollista todeta 
yhteyttä Irlannin mielenterveyslain nojalla mahdollisen vastoin tahtoa annettavan 
sähköhoidon ja yhteisön lainsäädännön välillä. 

Komissio ei tästä syystä voi jatkaa asian käsittelyä. 

Jos vetoomuksen esittäjät katsovat, että heidän oikeuksiaan on kyseisessä tapauksessa rikottu, 
heidän tulisi hakea oikaisua toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kautta; näihin kuuluvat 
myös tuomioistuimet. 

Lisäksi henkilöt, jotka katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu, voivat toimittaa 
valituksen Euroopan neuvoston Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (Council of Europe, 
67075 Strasbourg-Cedex, France). On kuitenkin huomattava, että 
ihmisoikeustuomioistuimessa voidaan käsitellä tapauksia vasta kun kaikki valtion sisäiset 
keinot on käytetty.


