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JAMES, WELLS and LEE v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 18/09/2012 Application no.: 25119/09 ; 57715/09 ; 57877/09 

Articles: 5 ; 5-1 ; 5-1-a ; 5-4 ; 35 ; 41 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - 

Deprivation of liberty ; Lawful arrest or detention ; Article 5-1-a - Conviction) ; No violation of Article 

5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Review by a court) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned three prisoners who were subject to indeterminate sentences of imprisonment 

for the public protection (“IPP sentences”) in the United Kingdom. All three men were given 

automatic IPP sentences in 2005 following their convictions of various offences, in light of their 

offending history. Relying on Article 5 §§ 1 and 4 (right to liberty and security), the three applicants 

complained about the failure to ensure their access to courses to address their offending behaviour 

while in prison and the impact of this failure on their ability to show that they were rehabilitated and 

able safely to be released. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

NADA v. SWITZERLAND (GC) 

Date: 12/09/2012 Application no.: 10593/08 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 13 ; 13+8 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 

Conclusion:  Preliminary objections dismissed (Article 35-3 - Ratione personae) ; Preliminary 

objections dismissed (Article 34 - Victim) ; Preliminary objection joined to merits and dismissed 

(Article 35-3 - Ratione materiae) ; Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of 

domestic remedies) ; Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion 

of domestic remedies) ; Remainder inadmissible ; Violation of Article 8 - Right to respect for private 

and family life (Article 8-1 - Respect for family life ; Respect for private life) ; Violation of Article 13+8 

- Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8 - Right to respect for private 

and family life ; Article 8-1 - Respect for family life ; Respect for private life) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113127
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-025119-storb.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113118
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The case concerned the restricting of the applicant’s cross-border movement and the addition of his 

name to a list annexed to a federal Ordinance, in the context of the implementation by Switzerland 

of United Nations Security Council counter-terrorism resolutions. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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Månedens utvalgte: James, Wells and Lee v. The United Kingdom  

 

Fakta:  

Klagerne var tre britiske menn, idømt fengselsstraff på ubestemt tid, i medhold av en ny 

bestemmelse innført i den britiske straffelovgivningen i 2005. Denne formen for straff - også kalt IPP-

straff (Indeterminate sentences of imprisonment for the public protection) - ble ilagt for å beskytte 

offentligheten, og løslatelse forutsatte i likhet med livstidsstraff, vedtak av en løslatelsesnemnd, 

basert på en vurdering av hvorvidt den fengslede fortsatt utgjorde en fare for samfunnet. Ved 

idømmelse av straffen ble det samtidig fastsatt en minimumstid som måtte sones før eventuell 

løslatelse kunne innvilges. Denne formen for tidsubestemt straff skulle til å begynne med ilegges i 

alle saker hvor vedkommende ble domfelt for visse alvorlige forbrytelser og det forelå en risiko for at 

vedkommende ville begå nærmere definerte straffbare handlinger i fremtiden. Risiko skulle 

presumeres dersom vedkommende tidligere var domfelt for visse relevante forbrytelser og såfremt 

dommeren ikke fant det urimelig å legge en slik risiko til grunn. Innføringen av den nye 

bestemmelsen førte til at de britiske fengslene fikk et stort antall innsatte med tidsubestemte 

straffer. Som konsekvens av dette, ble det nye straffesystemet endret i 2008, slik at risiko ikke lenger 

skulle presumeres, samt at den tidsubestemte straffen bare skulle anvendes i saker hvor 

minimumsstraffen ble satt til mer enn to år med visse unntak. 

Klagerne ble i 2005, i lys av deres voldelige forhistorie, idømt tidsubestemt fengselsstraff for 

voldsforbrytelser med en minstetid på henholdsvis to år, tolv måneder og ni måneder. Klagerne ble 

oppfordret til å delta på ulike rehabiliteringskurs blant annet for å lære å kontrollere aggresjon. Da 

minstetiden var sonet, satt imidlertid alle tre fortsatt i lokale fengsler, uten adgang til relevante kurs. 

Klagerne ble først overført til fengsler med relevante tilbud henholdsvis 5 måneder, 21 måneder og 

25 måneder etter utløpet av minstetiden. Samtlige klagere anla sak for de nasjonale domstolene 

blant annet med påstand om at soningen etter utløpet av minstetiden var ulovlig, under henvisning 

til at de ikke hadde hatt tilgang på de relevante rehabiliterende kursene, noe som innebar at 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-010593-sveit.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
http://www.jus.uio.no/smr/tjenester/bibliotek/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/index.html
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løslatelsesnemnda ikke hadde grunnlag for å si at risikoen var redusert. Klagernes saker ble slått 

sammen i siste instans. Til tross for at det ble rettet skarp kritikk mot departementet som hadde 

ansvaret for gjennomføringen av det nye strafferegime, kom en enstemmig ankedomstol til at det 

ikke forelå krenkelse av artikkel 5.  

Anførsler:  

Klagerne anførte at den delen av frihetsberøvelsen som gikk utover den fastsatte minstetiden var 

ulovlig og vilkårlig og dermed i strid med artikkel 5(1). Klagerne anførte videre krenkelse av artikkel 

5(4) og artikkel 13.   

Domstolens vurderinger: 

Domstolen minnet innledningsvis om at formålet med artikkel 5 var å sikre enkeltindividet mot 

vilkårlig frihetsberøvelse. Det fulgte av Domstolens etablerte praksis at enhver frihetsberøvelse 

måtte være i samsvar med ett av unntakene oppstilt i artikkel 5(1) a-f og at den måtte være lovlig. 

Det var ikke omtvistet at det var artikkel 5(1) a (frihetsberøvelse etter domfellelse av en kompetent 

domstol) som kom til anvendelse i den foreliggende saken. Spørsmålene for Domstolen var etter 

dette om det forelå en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom fengslingen utover minstetiden og 

domfellelsen; om fengslingen var i samsvar med nasjonal lovgivning og om fengslingen var fri for 

vilkårlighet. Domstolen uttalte at den ikke tidligere hadde gitt noen uttømmende liste over hva slags 

type adferd fra myndighetenes side som kunne utgjøre vilkårlighet i betydningen i artikkel 5(1), men 

at visse grunnprinsipper likevel kunne utledes fra Domstolens praksis. 

For det første ville en frihetsberøvelse, til tross for at den var foretatt i samsvar med nasjonal 

lovgivning, anses som vilkårlig dersom den ikke var utført i god tro fra myndighetenes side. For det 

andre måtte både avgjørelsen til grunn for frihetsberøvelsen og selve gjennomføringen av 

frihetsberøvelsen være i samsvar med formålet i den relevante unntaksbestemmelsen i artikkel 

5(1)a-f. For det tredje måtte stedet for - og forholdene under - frihetsberøvelsen være i samsvar med 

det aktuelle grunnlaget for lovlig frihetsberøvelse. For eksempel måtte frihetsberøvelse av en 

mindreårig for å føre tilsyn med vedkommendes oppdragelse i medhold av artikkel 5(1)d, 

gjennomføres i et miljø hvor det var mulig å oppnå dette formålet. For det fjerde måtte det foreligge 

forholdsmessighet mellom det grunnlaget frihetsberøvelsen baserte seg på og selve 

frihetsberøvelsen. Domstolen viste til at denne forholdsmessighetstesten ville variere avhengig av 

grunnlaget for frihetsberøvelsen. For artikkel 5(1) a sitt vedkommende hadde Domstolen i hovedsak 

ansett beslutningen om å ilegge frihetsstraff og straffens lengde som et nasjonalt anliggende, blant 

annet i Saadiv. the United Kingdom [GC], (13229/03). Men også her ville den påkrevde balansen 

mangle, dersom beslutningen om ikke å løslate eller å fengsle på nytt, var i uoverensstemmelse med 

det opprinnelige grunnlaget. 

Domstolen gikk så over til den konkrete vurderingen av hvorvidt frihetsberøvelsen som gikk utover 

minstetiden var i overensstemmelse med artikkel 5(1)a. 

Hva angikk spørsmålet om årsakssammenheng fant Domstolen at frihetsberøvelsen av klagerne som 

oversteg minstetiden var basert på deres domfellelse, i tråd med artikkel 5(1)a. Det fremgikk av 

premissene i den nasjonale lovgivningen at klagerne ble idømt en tidsubestemt frihetsstraff på 

grunnlag av at de, basert på en presumsjon, ble ansett å utgjøre en fare for samfunnet. Løslatelse var 
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avhengig av at klagerne kunne vise til en forbedring for løslatelsesnemnda. Domstolen anså således 

at klagernes fortsatte fengsling var en konsekvens av den risiko de var ansett å utgjøre for 

offentligheten og deres manglende mulighet til å motbevise denne risikoen for nemnda. 

Domstolen la videre til grunn at fengslingen utover minstetiden oppfylte lovkravet. 

For å avgjøre hvorvidt frihetsberøvelsen utover minstetiden var vilkårlig, var det nødvendig å 

undersøke frihetsberøvelsen som et hele, i lys av prinsippene etablert i Domstolens praksis. 

Domstolen viste blant annet til at dommerne som utmålte straffen etter det nye strafferegime i 2005 

ikke hadde annen mulighet enn å ilegge tidsubestemt fengselsstraff dersom risikoen for nytt 

lovbrudd var presumert i henhold til straffelovgivningen. Behovet for å fastslå en reell 

årsakssammenheng mellom frihetsberøvelsens formål og selve fengslingen ble ifølge Domstolen 

desto mer presserende. 

Det var ifølge Domstolen klart at beskyttelse av offentligheten var et sentralt hensyn bak den 

tidsubestemte fengselsstraffen. Partene var imidlertid uenige i hvorvidt rehabilitering av domfelte 

også var et av hensynene bak de nye reglene. Etter en gjennomgang av blant annet lovens 

forarbeider og forståelsen av internasjonale forpliktelser, som SP artikkel 10, kom Domstolen til at i 

saker som gjaldt tidsubestemte fengselsstraffer av hensyn til å beskytte offentligheten, var en reell 

mulighet for rehabilitering en nødvendig forutsetning dersom frihetsberøvelsen skulle kunne 

legitimeres. 

Når det gjaldt gjennomføringen av det nye strafferegime i praksis, viste Domstolen til den harde 

kritikken som kom frem i de nasjonale domstolene. Kritikken gikk ut på at det var svært beklagelig at 

det ikke var bevilget nødvendige ressurser til et opplegg for rehabilitering, slik at de nye 

bestemmelsene kunne fungere etter sin hensikt. Domstolen bemerket at konsekvensene av disse 

manglene for klagernes mulighet til å komme videre i fengselssystemet i de foreliggende sakene, 

klart kunne ses. 

Domstolen fant ikke å kunne legge til grunn at myndighetene hadde utvist ond tro ved innføringen 

eller gjennomføringen av den tidsubestemte straffen. Ettersom det tiltagende problemet ble 

identifisert var det iverksatt tiltak for å avhjelpe utfordringene og det ble gjort endringer i regelverket. 

Selv om dette måtte anses å gi utrykk for myndighetenes vilje til å bøte på problemet og forhindre 

vilkårlighet, hadde imidlertid ikke dette noen betydning for klagerne i den foreliggende saken. 

Domstolen påpekte at risikovurderingen av klagerne i stor grad var basert på en presumsjon og at det 

var tvilsomt om de hadde blitt ilagt tidsubestemt fengselsstraff dersom de var domfelt etter 

lovendringen. Domstolen uttalte at fengselsstraffer ilagt på ubestemt tid av hensyn til å beskytte 

offentligheten, kunne legitimeres i henhold til artikkel 5(1), men at bestemmelsen ikke åpnet for 

vilkårlige fengslinger. I klagernes saker innebar dette at de måtte gis rimelige muligheter til å ta kurs, 

som hadde til formål å hjelpe dem med å endre adferd og den risikoen de utgjorde for samfunnet. 

Artikkel 5 kunne ikke tolkes dit hen at den gav innsatte krav på umiddelbar tilgang til enhver form for 

rehabiliterende kurs de kunne ha behov for. Likevel måtte enhver begrensning eller forsinkelse som 

følge av ressursvurderinger være rimelige i lys av sakens omstendigheter, med tanke på at det var 

ene og alene opp til myndighetene å sørge for at de innsatte fikk tilgang på relevante kurs. 

Domstolen uttalte på denne bakgrunn at det var påfallende at de ansvarlige myndighetene ikke 
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hadde forutsett hvilke krav som ble stilt til fengselsvesenet som følge av innføringen av det nye 

strafferegimet. 

Domstolen understreket at hver av klagerne hadde tilbrakt betydelig tid undergitt frihetsberøvelse, 

uten å ha mulighet til å starte rehabilitering, og dermed uten noen reell sjanse til å vise fremgang, 

som var en forutsetning for løslatelse. Det var på det rene at årsaken til det manglende tilbudet var 

ressursmangler. 

På denne bakgrunn fant en enstemmig Domstol, at klagernes frihetsberøvelse - beregnet fra det 

tidspunkt minstetiden var utløpt til myndighetene hadde sørget for å gi dem relevante 

rehabiliterende kurs - var vilkårlig og således i strid med artikkel 5(1). 

For en av klagerne hadde det gått ytterligere fem måneder etter overføring før de relevante kursene 

var gjort tilgjengelige for ham. I lys av at han først ble overført 25 måneder etter utløpet av 

minstetiden, skulle det ifølge Domstolen bli ansett som presserende å gi ham et behandlingstilbud. 

Da myndighetene ikke hadde gitt noen forklaring på forsinkelsen, fant Domstolen at også denne 

fengslingsperioden var vilkårlig og i strid med artikkel 5(1). 

Klagerne hadde videre anført krenkelse av artikkel 5(4), under henvisning til manglende tilgang til å 

få lovligheten av frihetsberøvelsene raskt avgjort av en domstol. Domstolen viste til at dette 

forholdet var vurdert i forbindelse med behandlingen av artikkel 5(1), og konkluderte følgelig med at 

det ikke reiste seg et selvstendig spørsmål etter artikkel 5(4). 

Endelig hadde to av klagerne anført krenkelse av artikkel 13, under henvisning til at verken 

løslatelsesnemnda eller de nasjonale domstolene hadde reell myndighet til å løslate dem i henhold til 

den aktuelle lovgivningen. Domstolen valgte å behandle spørsmålet etter artikkel 5(4), som lex-

specialis i forhold til artikkel 13. Ifølge Domstolen hadde klagerne ikke klart å godtgjøre at 

kombinasjonen av nemndas vedtakskompetanse og muligheten for rettslig prøving ved de nasjonale 

domstolene, ikke kunne resultere i løslatelse. Det forelå følgelig ingen krenkelse av artikkel 5(4) i 

dette henseende.  

* * * 


