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Temats: Lūgumraksti Nr. 0701-0702/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgie John 
McCarthy un Mary Maddock, protestējot pret elektrošoka terapijas piemērošanu 
ārstniecībā Īrijā, kas noteikta 2001. gada Garīgās veselības aktā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kuri ir ekstrēmās psihiatriskās ārstniecības, kas ietver arī elektrošoka 
terapiju, upuri, protestē pret tiesību uz cilvēka cieņu pārkāpumu, kas radies 2001. gadā Īrijā 
pieņemtā „Garīgās veselības akta” dēļ, saskaņā ar kuru divi ārsti pakļāva savus pacientus ar 
garīgās veselības traucējumiem ilgstošai elektrošoka terapijai bez viņu piekrišanas, 
pamatojoties uz to, ka minētie pacienti nebija tiesīgi šādu piekrišanu dot. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka tas ir Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3., 5. un 8. panta, kā arī 
2006. gada 6. decembra ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām, pārkāpums. Tādēļ viņi 
prasa, lai Eiropas Savienība veic pasākumus, kas aizliegtu elektrošoka terapijas piemērošanu 
bez pacientu piekrišanas, kas pašlaik ir atļauta saskaņā ar iepriekš minēto tiesību aktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķos cilvēka pamattiesību pārkāpumu 
gadījumos. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas Kopienas tiesību akti. Tāpēc 
Komisijai nav iespējas pārbaudīt iespējamos pamattiesību pārkāpumus, kam nav saistības ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Lūgumrakstos ir atsauce uz iespējamu elektrošoka terapijas piemērošanu saskaņā ar 
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2001. gada Īrijas Garīgās veselības aktu. Šajā kontekstā ir jāņem vērā līguma 152. pants, kas 
nosaka, ka Kopienas rīcība iedzīvotāju veselības aizsardzības jomā pilnīgi respektē 
dalībvalstu atbildību par medicīnas pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
īstenošanu. 

Pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju, nav iespējams saskatīt saistību 
starp iespējamu elektrošoka terapijas piemērošanu saskaņā ar Īrijas Garīgās veselības aktu 
un Kopienas tiesību aktiem. 

Tāpēc Komisijai nav iespējams turpināt šo lietu. 

Ja lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka ir pārkāptas viņu tiesības šajā lietā, tad prasību 
apmierināšana ir jāmeklē valsts līmenī atbildīgajās varas iestādēs, tai skaitā tiesās. 

Visbeidzot, ikviens, kas uzskata, ka ir pārkāptas kādas no viņas vai viņa pamattiesībām, var 
iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Eiropas Padome, 67075 Strasbourg-Cedex, 
France). Tomēr ir jāņem vērā, ka šī tiesa var izskatīt kādu lietu tikai pēc tam, kad ir izmantoti 
visi valsts līmenī pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.


