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Suġġett:  Petizzjoni 0701-0702/2007, imressqa minn John McCarthy u Mary 
Maddock, ta’ nazzjonalità Irlandiża, kontra l-kura b’xokkijiet elettriċi fl-
Irlanda skont l-Att dwar is-Saħħa Mentali tal-2001

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, it-tnejn  suġġetti għal kura psikjatrika estrema, inkluż l-użu ta’ xokkijiet 
elettriċi, jipprotestaw kontra l-ksur tad-dritt għad-dinjità tal-bniedem li jirriżulta mill-‘Att 
dwar is-Saħħa Mentali’ adottat fl-Irlanda fl-2001, li jippermetti lil żewġ tobba li jissuġġettaw 
pazjenti b’mard mentali għal terapija b’xokkijiet, inkluż l-użu ta’ xokkijiet elettriċi għal 
perjodi twal, ukoll mingħajr il-kunsens tagħhom, fuq il-bażi li dawn ma jkunux kapaċi jagħtu 
dan il-kunsens. Il-petizzjonanti jargumentaw li dan jikkostitwixxi ksur tal-Artikoli 3, 5 u 8 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità tas-6 ta’ Diċembru 2006. F’dan ir-rigward, huma 
qegħdin jitolbu li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni biex tipprojbixxi l-użu ta’ xokkijiet elettriċi 
jekk il-pazjenti ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, prattika awtorizzata skont il-leġiżlazzjoni 
hawn fuq imsemmija.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea m’għandha ebda setgħa ġenerali biex tintervjeni f’każijiet individwali 
ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan tista’ tagħmlu biss jekk tkun involuta 
kwistjoni tal-liġi Komunitarja Ewropea. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tistħarreġ allegat 
ksur tad-drittijiet fundamentali li m’għandu ebda rabta mal-liġi Komunitarja.
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Il-petizzjonijiet jirreferu għall-allegat għoti mingħajr kunsens ta’ terapija b’xokkijiet elettriċi 
(Electric Convulsive Therapy) skont l-Att Irlandiż dwar is-Saħħa Mentali tal-2001. F’dan il-
kuntest, jeħtieġ li jiġi kkundsidrat l-Artikolu 152 tat-Trattat, li jgħid li l-azzjoni Komunitarja 
fil-qasam tas-saħħa pubblika għandha tirrispetta kompletament ir-responsabilitajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta’ servizzi tas-saħħa u l-kura medika. 

Fuq bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanti, ma kienx possibbli tiġi stabbilita ebda 
rabta bejn l-allegat għoti mingħajr kunsens ta’ terapija b’xokkijiet elettriċi skont l-Att Irlandiż 
dwar is-Saħħa Mentali u l-liġi Komunitarja. 

Għalhekk mhuwiex possibbli għall-Kummissjoni li tinvestiga din il-kwistjoni. 

Jekk il-petizzjonanti jemmnu li nkisru d-drittijiet tagħhom fil-każ inkwistjoni, għandhom 
ifittxu kumpens f’livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-qrati. 
Finalment, kull min iqis li kien hemm xi ksur tad-drittijiet fundamentali tiegħu jista’ jressaq 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa (Council 
of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France). Ta’ min jinnota, madankollu, li l-Qorti tista’
tittratta l-kwistjoni biss wara li r-rimedji domestiċi kollha jkunu ġew eżawriti.


