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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0701/2007 och 0702/2007, ingiven av John McCarthy och 
Mary Maddock (irländska medborgare), om motstånd mot elchockbehandling på 
Irland i enlighet med 2001 års Mental Health Act

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna har båda utsatts för extrem psykiatrisk behandling inklusive behandling med 
elchocker. De protesterar mot kränkningar av rätten till mänsklig värdighet som en följd av 
Mental Health Act, som antogs på Irland 2001 och genom vilken det är tillåtet för läkare att 
behandla psykiskt störda patienter med chockterapi, inklusive användning av elchocker under 
längre perioder, utan deras samtycke om de inte är förmögna att ge detta samtycke. 
Framställarna hävdar att detta utgör en överträdelse av artiklarna 3, 5 och 8 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder av den 6 december 2006. 
De vill därför att EU vidtar åtgärder för att förbjuda användningen av elchocker i fall där 
patienten inte har gett sitt samtycke, vilket tillåts av förutnämnda lagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Enligt EG-fördraget och EU-fördraget har Europeiska kommissionen inga allmänna 
befogenheter att ingripa i enskilda fall av kränkning av de grundläggande rättigheterna. Den 
kan endast ingripa om det gäller en EG-rättslig fråga. Följaktligen kan inte kommissionen 
undersöka påstådda kränkningar av de grundläggande rättigheterna som inte är kopplade till 
gemenskapsrätten.
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Framställningarna hänvisar till möjligheten till ofrivilliga elchocksbehandlingar i enlighet 
med den irländska Mental Health Act från 2001. I det sammanhanget bör man ta hänsyn till 
artikel 152 i fördraget, där det föreskrivs att gemenskapsåtgärder på området folkhälsa 
fullkomligt ska respektera medlemsstaternas behörighet att själva organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård.

På grundval av de upplysningar som lämnats in av framställarna har det inte varit möjligt att 
fastställa någon koppling mellan möjligheten till ofrivilliga elchocksbehandlingar i enlighet 
med den irländska Mental Health Act, och gemenskapsrätten.

Det är därför inte möjligt för kommissionen att följa upp frågan.

Om framställarna anser att deras rättigheter har kränkts i detta fall bör de söka upprättelse på 
nationell nivå genom behöriga myndigheter, däribland domstolar.

Slutligen kan alla som anser att någon av deras grundläggande rättigheter har kränkts lämna in 
ett klagomål till Europadomstolen vid Europarådet (Council of Europe, 67075 
Strasbourg-Cedex, Frankrike). Man bör dock hålla i minnet att Europadomstolen endast kan 
ta upp ett ärende om alla inhemska möjligheter till upprättelse har uttömts.


