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1 Inleiding 

In dit proefschrift wordt het spanningsveld beschreven tussen de vrijheid van menings- 
uiting en drukpers en het strnfvorderlijke dwangmiddel inbeslagneming in een intenaa- 
tlonaal e n  rechtsvergelikend perspectief. Centraal s t a t  de vraag in hoeverre de 
vrijheid van meningsuiting en drukpers een belemmering vormt voor de toepassing 
van het srkrahorderlijke dwangmiddel inkslweming. Itr de opeenvolgende hoofdstuk- 
ken w r d t  de vrijheid van meningsuiting en drukpers en de stsafvorderlgke inbeslagne- 
ming besproken in Nederland en in Duitsland, Engeland en Zweden. 

Hoofdstuk Z De vri,jheld van meningsuiting en drlikpers en hel strafvorderlüke 
dwangmiddel inbeslagneming in Nederland 

In het eerste hoofdstuk wordt nagegaan hoe de vrijheid vcm meningsuiting en drukpers 
is geregejd in arr. 7 van de Grondwet (paragraaf 1) alsook in art. 10 EVRM en, 
zij het summier, in art. 19 ISsBPR (garagraaf2) waarbij uiteraard ook de relevante 
jurisprudentie behorende bij genoemde wetsartikelen aan de orde komt. Het doel 
van deze beschrijving is kennis te nemen van de reikwijdte van de vrijheid van me- 
ningsuiting en  drukpers, immers de reikwijdte van de vrijheid van nneningsuiting 
en drukpers heeft implimtles voor het strahorderlijke dwanginiddel inbseslagneming 
(paragraaf 3). 

Wanneer we kMken naar art, 7 var] de Nederlandse Grondwet dun zien we dat 
de openibaringsvrijheid staat opgenomen i a de Grondwet. De verspreidingsvrijhid 
daarentegen is rechtersrecht en onderworpen aan een ander rechtsregime dan de 
ol~"enb~ngsvrijheic2. 2% mag de verspseidingsvrijheid in tegenistelling tot de openba- 
rYngswijheid wel vooraf worden beperkt doar bijvcrorbeeld een opspo~ngs*tmbtenmr. 
Echter dit betekent niet dat deze beperkingen zover mogen gaan dat er van dat 
verspreidingrech~~ niets meer overblijft. LPe verspreidingsvrijheid wordt door de J-Eoge 
Raad in het Tilburg-arrest (HR 28-11-19510, NJ 1951, 137) immers omschreven als 
een "ondiuo sine qua non\cmr de openbdngsvrijheid. De Mijlneid van meningsuiting 
en drukpers wordt piis effectief door de  verspreiding. Beperkingen dieneti dan ook 
'gebruik van enige betekenis' van het verspreidingsmiddei over te laten (HR 13 maart 



11953, PdJ 1953,389). &n voorkeld van een beperking op de vrijheid van menin@- 
ring en drukpers is het strahorderlijke dwangmiddel inbeslagneming. De m a g  is 
hoe de inbeslagneming zich verhoudt met de vrijheid van meninguitingen drukpers 
en meer in her bijzonder de ~erspreidingswijliieid. 

Op grond van art. 94 Sv is het mogelijk om voosuverpen in beslag re nemen vaar 
het aan de dag brengen van de waarheid, ter verbeurdverklaring en ter onttrekking 
aan het verkeer. Bij de inbeslagneming vmr het aan de dag brengen van de waarbeid, 
diie slechts tgdelijk is, kan volstaan worden met de inbeslagneming van één gegevens- 
drager. Tenminste als men uit gaat van liet feil dat: 'gegevensdragers' vallen onder 
het begrip koorwerp' in art. 94 Sv. Men legt dan het aceent op het begrip 'dragerv. 
Legt men daarentegen Piet accent op het begrip 'gegeven' dan komt men, zoals we 
in paragraaf 4.3.1 hebben kunnen zien rot een geheel andere conclusie. Zelf ben 
ik geneigd om het accent te leggen op "egewens'. Het gaat bij de inbeslagneming 
voos het aan de dag brengen van de waarheid om de informatie. Wil men deze infor- 
matie op dragers in  beslag kunnen riemen d m  zal er voor gegevensdragers, die 
betrekking hebben op de journalistieke werkzaamheid, een aparte regeling moeten 
komen die rekening houdt met de vrijheid van meningsuiting en drukpers. 

b r  wat betreft de inbeslagneming ter verbeurdverklaring geldt clat in tegenstel- 
ling rot de inbeslagneming van een voorwerp voor het aan de dag brengen van de 
waarheid, 'bij de inbeslagneming ter verbeurdverklaring wordt geanticipeerd op het 
oordeel van de  rechter. Bij eenveroordeling wordt het goed definitief aan de macht 
van de veroordeelde onttrokken. 31n Nederland is do verbeurdverklaring een arermicd- 
gensstraf en een bijkomende strafwat impliceert dat de oplegging facultatief is. Ook 
niet in beslag genomen voorwerpen kunnen worden verbeurd verklaard. Met doel 
vande verbelirdverklaring is niet alleen leedtoevoeging maar ook preventie. Omdat 
de inbeslagneming niet noodzakelijk is heeft de beslag Iealende ambtenaar een grote 
beleidsvrijheid bij het beslissen of liet voorwerp wel of niet in beslag genomen dient 
.te worden. 

Bij di%: onttrekking aan hlet verkeer daarentegen is de inbeslagneming een nood- 
zakelijke voowtiarde. Es is minder speelruimte voor opsporingsambtenaren. Dat 
de inbeslagneming hier kennelijk onredel~ijk Is m1 hier minder snel worden aangeno- 
men. Het betreft hier een typische politie- c.q. veiligheidsrnaatregd Een dienste van 
jirstitie, die zich zuiver afspeelt in de sfeer van de opportzinjteit. Wanneer er meerdere 
bijvoorbeeld vermeende staatsgelieimen ofgodslasterlijke geschriften ofpamfletten 
worden aangetroffen van dezelfde soort kan inbeslagnenaing plaatsvinden door de 
politie van de gehele voorraad. 

Jn de zaak Bluf! (HR 17-11-1987, NJ 1988,394 en E3R 18-4-1989, NJ 1990,94) 
stond de publicatie van een oud kwartaaloverzic'8.it van de BVD uit 1981 centraal. 
In het weekblad Bllrif! nr. 267 werd dit kwartaaloverzicht afgedru~kt. Toen Bluf? nr. 
267 net van de pers b a r n  en voor verzending gereed gemaakt werd viel een politie- 
macht binnen bij de drukker en, nam de hele oplage in beslag (art. 98 enJof 98a 
Sr, staatsgetaeimen) in hetkader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen NN. Op 
vordering van de officier van Justitie werd de gehele oplage van het weekblad Blufl 



van 29 april 1987 door de rechtbank te Amsterdam onttrokken. aan laet verkeer 
(vergelijk art. 36c Sr). De inhoud van Bluf! nr. 2167 kon -zo werd door de officier 
van Justitie gesteld en door de rechtbank mgenomen- niet dmr de beugel; geheim- 
houding was) met het m g  op de veiligheid van de staal of zijn bndgeizoten, g e M m  
(artt 98 enijof 98a Sr") Bluf! tekende tegen de beschiMng van de redtbank cawatie- 
beroep aan bij de Hoge Raad. De belangrijkste argumentten van Bluf! waren dat 
d e  drukpersvrijheid betekent dat alleen achteraf dus na publiatie (bedoeld wordt 
Kei na openbaarmaking en verspreiding) door een strafrechter besloten kan warden 
dat een oplage moet worden verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer. Dmr 
de hele ciplage wan te varen in beslag te nemen is er in werkelijkheid censw~~r uitgem- 
fend. Volgens de Hoge Raad was er helemaal geen sprake van censuur. De inbe- 
slagneming en de  onttrekking aan het verkeer warren volgens de Hoge Raad &&&n 
beperkingen die konden worden gelijkgesteld met het onderwerpen m de voamam 
de  van toorafgaand verlof? als bedoeld in art. 7 lid 1 wan de Grondwet. Dit is juist. 
Er was inderdaad geen sprake van censuur. De beperking had inners  niet: ktreWUng 
op de  inhoud maar op de verspreiding. Vervolgens stelt de Hoge Waad dat 

Tot  de middelen waarmee de belangen, die de arti. 98 en 98a Ss kogen te beschermen, 
behoren niet aueen de strafrechtelijkeveruolging en eventuele veroorclelbcug van degenen 
die de in deze artikelen strafbaar gatdde feiten heL3kt-1 hegaan, maar ook de InMlagneming 
en de onttrekking aan het verkeer volgens de bepalingen van het WetIrnek van Stra&orderhg 
van voor het kgaan van zodanige feiten bestemde drukwerken. Toepawing van deze midde- 
len valt te rekenen tot de bij de genoemde verdra-hepairingen toegelaren beperkingenvain 
biet in die bepalingvanekerde recht en kan nietworden gelijikgestelel met het onderwerpen 
aan de vaomaairdevan 'voorafgaandverlof als bedoeld In voormeld grcjndwctsartikel ook 
al wordt dtlls gevolg daarvan het desbetrefaende drukwerk met de daarin neergelegde gedach- 
ten en gevoelens niet openbaarn 

(met 'niet openbaar' zal hier de Hoge Raad waarschijnlijk 'niet verspreid' bedoeld 
hebben). Met dit laatste dat zolang er maar geen sprake is van cerusulur alle inbreuken 
op de  vrijheid van meningsuiting en drukpers geoorlcrnfd zijn ben ik Iret niet eens. 
Immers de gedachte achter art. 7 van de Grondwet is dar ln.tboeuken op de vrijheid 
vaia meningsuiting en drukpers slechts in beperkte mate en, bij hoge uitzondering 
mogelijk zijn. So mag de verspreiding wan in msu geschriften die vermeende staarsge- 
helmen bevatten, wel beperkt worden door de politie op grond vm art. 7 Grondwet 
in het belang van de openbare orde of de veiligheid wan anderen maar deze beperkin- 
gen mogen niet leiden tot een %geheel verbod". Van een '"algeheel verbod' is sprake 
wanneer er geen mogelijkheid meer bestaat om de geschriften te verspreiden, bijvoor- 
beeld doordat een hele oplage in beslag is genomen of doordat de drukpersen en 
drukplaten in beslag zijn genomen. Ook de reclrter mag op grond van de clausule 
'hhclhouderis iedei*sverantwcaandelijkheid volgens de wel' geschriften diestaiatsgeheimen 
bev&ten onttrekken aan het verkeer of verbeurd verklaren zij het dat '%eb in den 
geest der Gradwet rep~essieve mantregden, ander woorden de sfra@amteElimg 



en veirvolgiag van dmkpersdelictea op ploodmige wijze te regeien, &af niet indirect ket 
P~@liraurf;t?ve toaicht w&rhk@eS; aJdu~ minister Moddeman tijdens de paalementake 
behandeling wan het Wetboek van Strafrecht in de Tweede h e r .  Seker w m e e r  
her ;betreft discussies over publieke aangelegenheden dient de rechter extravawinichijg 
b zijn. Miet alleen mdah doar de vestPeur&erkl~q of onttrekkiw aan het verkeer 
van een hele oplage de besbanspositie van bijvoorbeeld een dagblad of kij&chrift 
in gevmr gebracht kan worden, maar ook omdat het disriussii?ren over publiteka 
mgelege&ecien een Ira~kvmmaarde is voor een democratische rechtsorde en wcwir 
de fundering vm de overige grondwe.ttelijke vrijheden. De media nemen hier een 
speciale positie in. Het is haar taak om het publiek goed te informeren zodat er 
de mogelijkheid bestaat tot kritisch volgen van de overheid. In die gevallen waarin 
bet niet gaat om publieke aangelegenheden zods hij discriminatoir beledigende 
geschriften kan de rechter in het uiterste geval wanneer er sprake is van geweld 
ofwanneer er een aantoonbaar verband hesaaat t ~ ~ s s e n  de meningsuiting en de drei- 
gende ernstige strafbare gedraging de hele oplage verbeurdverkiaren of onttrekken 
aan het verkeer. Er kan dan geen beroep mees worden gedaan op de vrijheid van 
meninguiting en drukpers. 

Het Europese Hof gaat ervan uit dat beperkingen of deze nu preventief dan 
wel repressief zijn, eng dienen te worden geïnterpreteerd. Volgens het Europese 
Haf dient een beperking 'noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving'. 
Dit betekent dat een 'interfesence' ingegeven moet zijn door een "pressing social 
need' en dat er bovendien een redelijke verhouding moet bestaan tussen de maarte 
van de inbreuk en het gewicht van het belang dar met de inbreuk werd gediend 
('pproporriona3ity'). Ook moeten de aangevoerde rechtvaardigings-ondivn voor de 
inbreuk relevant en Laereikend zijn. EJet gaat hier niet auleen om de rechtsregel zelf 
maar ook om de wijze w m o p  die wordt toegepast. Daarbij wil het Waf ook de feiten 
en omstandigheden betrekken die in dit concrete geval een ral spelen. In zijn alge- 
meedleid kun je stellen dal het IIof meer niirnte laat voor de vrijheid van meningoui- 
king en drukpers wanneer het gaat om discussies over publieke aangelegenheden 
clan wanneer dit niet het geval is. Daarbij moer een politicus meet kritiek kunnen 
inck~sseren dan een gewanie burger. Het discussieren over publieke aangelegenheden 
is een basi'ivuorwaarde voor een democratisch rechtsorde. Her is niet voor niets 
dat de on~vtmgstv~ijheid uitdrukkelijk wordt genwmd in art. 10 licl 1 EVRM. Immers 
van comrrnilinicatie is eerst sprake als de zender met zijn boodschap de Iieoogda 
ontvangct- ook inderdaad bereikt. Een democratische samenleving is niet mogelijk 
zonder een goed geïnformeerd publiek. Om dat publiek goed te informeren is een 
speciale tank weggelegd voor de pers. Oak de kunstenaar heeft hierin een taak. 2% 
wordt in de mak Muller door het B-lof (EMWM 8 juli 1986, NS 1987,901) een verband 
gelegd tilssen kunst en het publieke debat. Afhankelijk van de speciale verantwoorde- 
lijkheid van de betrokkene kan dit tart een ruimere of tor een engere interpretatie 
van de beperk8ngsmoplij&eden van de vrijheid wan meningsuiting en drukpers leiden 
(Rapport van de Commissie van 30 september 1975, Handyside, B. 22, p. 4). 



Hmifdsluk 2 TiPe vrijheid van meniingsuitlntg en drukpersi en het slraitirordii?ulijke 

En het tweede hoofdstuk staat dezelfde problematiek centraal maar dan in een ander 
land namelijk Duitsland. In de Duitse Grondwet ('Gmndgese&"(GE)] wordt naast 
de vrijheid wan rneniingsuiting en drukpers, in tegenstelling tot Nederland, ook de 
venpreidin&jtueid en de informatievrijheid genoemd. Art. 5 GG garancleert bven- 
dien de 5m~i~donelSeEigemtWigkeirderPre~se'i Het is de taakvan de gers mensen 
te infomeren. Dat is niet alleen het wezen van de pers maar nok het wezen van 
de democratie. 'door het f~nctionerenvan een, democratiscl~ systeem is dan ook een 
beperkt verschoningsrectit ('Zeugnisven;lreigemngsrecht') en een beperkt Enbeslag- 
nerningsverbod onontbeerlijk. Bij het redigeren van de inbeslagnemingsbepa1ingen 
in bet Duitse WetboekvanSirahordering ('StrafprozeBordnung' (StPO]) heeft men 
rekening gehouden met %A. 5 Gnandgesetz" In tegenstelling tot Nederland wordt 
er in Duitsland wel een onderscheid gemaakt tussen voorwerpen en gegevensdragers. 
De inbeslagneming van geschriften, geluid-, beelddragers en databanclen etceteaa 
voor het aan de dag brengen van de waarheid, die zich in bewaring bevinden bij 
gepriviligeerde medimdewerkers of de redactie, een uitgever, drukkerij, 'KwncifunlC, 
L niet toelaatbaar in die gevallen waarin het verschoningsrecht een rol speelt. De 
grondgedachte in Duitsland achter de 'Paragraphen 53 en 97 Abs. 5 StrafprozeBord- 
niung' is de bescherming van de vertrouwensrelatie tussen de pers en hun informanten. 
Deze bescherming van de vertrouwensrelatie tussen media en hun informanten zorgt 
ervoor dat media-medewerkers onafhadelijk kunnen functioneren. Een voorwaarde 
Is wel dat het moet gaan om materiaal dat van derden werkrege11 is. Eigen materiaal 
kanwel in beslag wcardengenomen door de rechter. Wanneer er GelFahr im Verzug" 
dreigt zijn mk de officier van Justitie en de hulp-officier bevoegd tot inbeslagneming. 
Er dient echter een uitzondering te worden gemaakt voor de inbeslagneming van 
eigen materiaal bij de redactie, een uitgever, een drukkerij of de "undhnk'. Wier 
is alieen de rechter bevoegd. Ook als het gaat om 'Gefahr im Vermg' (Taragraph 
98 StPO Abs, 1). 

Op bengenirxmde voowaasde is veel kritiek gekomen. Emmers door lret v e w h s  
ningsrecht niet te erkennen voor het materiaal dat een jesurnalist zelf verzamelt, 
wordt het wezen van journalistieke arbeid in feite miskent. Immers een journalist 
vemmel t  zijn informatie onopvallend en overal. Reporters en journalisten kunnen 
in een moeilijke situatie terecht komen wanneer zij op grond van de door het Open- 
b= Ministerie gevorderde medewerkjng worden gezien als hdii~dlangew van justide. 
Gezien, het feit dat in de praktijk Is gebleken dat het onderscheid tussen eigen materi- 
aal en materiaal dat van derden verkregen is niet duidelijk is te maken, valt dit 
ciunderscheid te betwijfelen. 

Typerend voor Duitsland is verder dat het 'Zeugni,swerc~reigemng~recha' gekoppeld 
wordt aan een inbeslagnerningsverbod ('Pa;ragraph 97 StPO ja. 'Paragraph 53 StPO'). 
D e  grondgedachte In Duitsland achter de 'Paragraphen 53 en 97 hbs. 5 StPO' is 
de  bescherming van de vertrolmwensrelatie tussen de media en huil informanten. 



Dei.= bescherming van de vertroliuwensrelatie tussen de media en hun informantem 
zorgt ervoor dat mediamedewerkers onaf ide l i jk  h m e n  knctionieren. AUeen 
wanneer het verscbaning~recht en het redadiegeheim gewaarborgd Is, h m e n  de 
media hun controle- en informatieve functie goed vervuilen. De informatiewijheid 
en de  pondwettelijke kschermuig van de informatiebronnen tegen i n k l w e ~ n g  
staan in direct verband met elkaar. De Ynforrnationsschutz" is een logisch gevolg 
van de in art. 5 'Gmndgesetz' genoemde karrakteristleke positie van de media. Cle 
taak van de media Is het pub1,iek te informeren over politieke gebeurtenissen. Door 
het weergeven vm unerxhllllende opvatlingen wordt het voor burgers mogelijk ge 
om kritisch te kunnen beslissen. Zij zijn '&e oiienzlierenûe &afl in der OfJerdichera 
A w e ~ e m e t q ,  '"n de idichtingenfunaie van de media kan de rnntraleknde 
gekoppeld worden, De media zijn de ' ~ c / i 4 m @ g e n  Wdkhfer'kran de democratie 
die misstanden ontdekken en de openbare discusde daarover aamengelen  of in 
de woorden van het Europese Mof '?hepress a t~~ep i~~wq~ra f in fomdIon  d p u b i i c  
wa~cJrwFog" (EHRM 25 maart 1985, NJ 1987,900). Het begrip mediavrijheid heeft 
In Duitsland vooral betrekking op inslilutionele vrijheid. Een schrijver die een boek 
schrijq een clnest die een film maakt of een groep burgers die een pamflet schrijven 
b e n  geen beroep doen op de hescheming die 'Paragraph 97 StPO' 40. Twagrapiph 
53 StPO-biden. Hun materiaal kan in beslag worden genomen door de rechter 
en wanneer er Gefcahr im Vermg' dreigt door de officier van Justitie of de hulp- 
officier. Door zoals Jurgens te kiezen voor -journalistiek materiaal' hef je bavenge- 
noemd probleem op. Iedereen die zich bezig houdt met journalistieke arbeid km 
dan een k r o e p  doen op het werschaningsrechz en het daaraan gekoppelde inhslape-  
mingsverbod. 

Behalve bij de inbeslagneming voor het aan de dag brengen van de waarheid 
is ook bij de 'Ei~ehun~beschlagnaihmeS het spanningsveld tussen het strafvordesiijke 
dwaiugrniddel inbeslagnerning en de vrijheid van meningsuiting en drukpers op een 
interessante manier aangepakt. 2% wordt bij de 'Eirrziehwngsbeschlagn&mey ('Parara 
graph ITlm Abs. 1 StPO"), hetwelk zowel betrekking heeft op de inbeslagneming 
wn gegvensdrcigers ter verbeurdverklaring als op de inbeslagneming om onuhawikbaar- 
makiinig te voorkomen, nel a h  bij de voorlopige hechtenis, liitdrukkelijk gewezen 
op het psoprtinnaliteitsbeginseP. Dit: omdat de inbeslagneming val1 een gehele oplage 
de econemiscl~e bestaanspositie van bijvoorbeeld een drukkerij in gevaar km brengen. 
Volgens 'Pamgraph 1 I lm Abs. 2 StPOIborden dan ook bepaalde delen van een 
geschrift waarin geen strafbare feiten staan van een inbes1a;goemlng uitgesloten. Zo 
kan de inbeslagneming bijvoorbeeld tot de bijlage van een krant beperkt blijken. 
'Akisak 2" laat nag verdergaande beperkingen tae in die zin dat de inbeslagneming 
enkele archiefexemplaren uitzondert. 'AAbsatz4' van 'Paragraph I l l m  StPOSwril het 
voor de betrokkenen mogelijk maken om van zijn bevoegdheid gebniik te maken 
om een inbeslagneming af te wenden. Daarom is her verplicht dat een inbeslape- 
min-bevel precies aangeeft welke delen van een geschrift tot inbeslagneming aanlei- 
ding gewen ('Paragraph Iblm Abs. 3 SIPO). De inbeslagneming kanvolgens 'Para- 
graph I I Jrn Abs. 4 StPOkorden voorkomen wanneer betrokkenen gebruik maken 



van de mogelijkheid, om het gedeelte m een geschrih waarop de inbeslzlgneniing 
betlrek3ting heeft, miet te verspreiden of Ge versnenip11.1ldigen~ 

"aragrapik 1 l ln  Abs. 1 StPO'geeft wees wie bevoegd zijn tot de inbeslai$rneming 
m gegevedragen Voor de inbeslweming van pamfleEe~ boeken of bmdopna- 
men etcetera, met uitzondering van opiniebladen, is de rechter en bij 'Cefttr iim 
Vermg' de officier van Justitie bevoegd. De hulp-officieren zijn nier bevoegd. De 
verordening tot inbeslagneming dient binnen een week door de rechter te worden 
hkrach~gd,  Voor de Inbesllhgneming van icapinieblden en gegewemdragem die hier- 
mee a?i.ereenkomen is alleen de rechter bevoegd (Taragrcuph 74d StrafgesetzbwcW 
(StCB)). Dit omdat hier de inbeslagnemingvanvaaktijdsgevoelige informatie g o t e  
gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van een uitgever zeker wanneer het 
een hele oplage betreft. 

Hoofdstuk 3 h miljheid van menlngsuiling en drukpers en het straPF.orderMJlce 
dwangmiddel inkslzupemlng in Engeland 

Omdat Engeland geen geschreven constitutie kent worden in dit hoofdstuk oc~wel 
de wetten besproken die wan belang rijn voor het bepalen. van de reikwijdte van 
de vrijheid van meningsuiting en drukpers als ook de jurisprudentie. De vrijheid 
van meningsuiting en drukpers bestaat in Engeland voorzover deze nier verboden 
is bij "tatwte lawbof 'comrnon Iaw" Wanneerwe kijken naar de 'Contempt oFCourr 
Act 19811" de "Obscene hblications Act 1959 and 19W, de 'Official Secrers Act 
1989', de %ace Relations Act 1976', de Tublic Order Act 1986' en de 'Police and 
Criminal Evidence Act 1987' alsook naar de jurisprudentie dan zien we dat de reik- 
wijdte die is toegekend aan de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Er worden 
nauwelijks drempels opgeworpen tegen de inbeslagneming. De enige regeling die 
enigszins rekening houdt met de vrijheid van meningsuiting eni drukpers is de Tdice  
and Criminal Evidence Act 1984'. In deze 'Act' wordt de inbeslagneming v m  gege- 
wemdragers gekoppeld aan de huiszoeking. Die inbesilagnerning van 'exclwded mabsji- 
al" 'legally privileged matemg eni 'special priomdiire matcrlalYis met extra prwer,snele 
waarborgen omkleed wanneer er sprake is van een huiszoeking. Welke waarborgen 
dit zijn komt hieronder aan de orde. Alereerst een nadere verduidelijking van 'boven- 
genoemde categorieen katerial". 

"duded materlds' zijn 'ypersond records' of 'human tissue of human tissue fluicl" 
e£ ' jourdst ic  materid" '"Jumalistic material'rnmoct betreften Vmments' af kecords 
ether thm domments'. Onder documenten wordt hier verstaan: 

a. geschreven stukken, een plan, tekening ercetera; 
b. een foto; 
c. een diskette, geluidsband, c.d. etcetera; 
d. films, raierafilms, negatieven etcetera. 



Voor alle drie de cawgorieEn geldt dat het m&teriml 'must be held in confid~ena", 
Vaar een journalist bclekenr dit dat het moet gaan om drummenten die van derden 
verkregen zijn. Er moer sprake zijn van een vertrouweeisrelatie tussen de journa&ist 
en een derde, Foto9sgemaaktvan een demonstratie vallen hier dus niet onder. Deze 
kunnen eventueel wel gedmifimrd worden als 'special procedure snaaerial" %@d 
procedure materlal' I s  onder andere journalistiek materiaal hetwelk niet geclassifi- 
ceerd kan worden als 'exduded material', ofwel omdar het geen documenten betreft 
ofwel zijn het documenten maar voldwn ze nier aan de eis van venrauwel~kheid. 
Voor wwel kxcllided' als 'special procedure matenal" geldt dat een politieagent 
op grond wan de 'Police and Cr-iminal Euidence Act. 19861' alles in beslag m g  nemerz 
Zij het dat de politie op grond van de Tolice and Criminal Evidence Act 1983' niets 
in haar bezit zal houden wanneer een foto of een 'copybok voldoende is ('seccion" 
22(4)). Zo  besliste de T~emrl of kppeal' in de zaak Reynolds vs. Lammlssioner of 
Police of the Mctl-opolis' dal de politie niet bevoegd is om grote aantallen documen- 
&n, in bealag te nemen zonder aan te geven dar "ach file or bmndle might reasonab.$ 
constitute evidence"(1984) 3 Al ER 649, CA). Impliciet wordt op deze manier 
toch rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting en drukpers. Een uikonde- 
ring op de bevoegdheid tot huiszaeking en inbeslagneming is 'legally privileged materi- 
al'. Dit materiaal, dat onder andere betrekking heeft op de 'ceimmunications' tussen 
een juridisch adviseur en zijn cliznt ('section' 10 (l)(a)) mag niet in beslag genomen 
worden. 

Verder is er een speciale procedure in het leven geroepen bij de inbeslagneming 
van gegevensdragers tijdens een huiszoeking. Za is bij de inbeslagneming van 'exclu- 
ded rnateriail' een "special procedure inaterialken 'production order' vereist die de 
politie aanvraagt bij de kircuit judge'. Een 'praduction order' vereist van de persoon 
die heb bewijsmateriaal bezit dat hijlzij dit materiaal aan de politie overdraagt of 
dat hij Jzij toestaat dat een politieagent toegang krijgt tot het bewijsmateriaal. De 
persoon voorkomt hiermee een huiszoeking. In tegenstelling tot een 'sewch warrant' 
is een 'production order' altijd 'inter partes'. Dat wil zeggen dat je de mogelijkheid 
krijgt om bij de rechter Ee klagen tegen een uooogenornei~ of een reeds uitgevoerde 
ii~he~~lagflleml~ig tenzij er onder een oude 'Act' v66r 1984 een %ritten authority other 
thair a warrant' nodig was om toegang te verkrijgen tot 'excluded mareria]" Dan 
bekouderi deze 'Acts' hun geldigheid en is een procedure niet langer 'inter partes" 
(zie onder andere de 60fficial Secrets Act 1989" de "Obscene Publications Act 1959 
and 1964' en de Tubllc. Order Act 1986'). De vraag is of dit niet op gespannen voet 
staat met het 'fair trial9egginsel in art. 6 EVRM. Zeker nu de 'Official Secrets Act 
l989', de 'Obscene Puhlicaitinns Act 1959 and d964kn de 'Public Orden Act 1986' 
niet veel waarborgen bieden voos de vrijheid van rneningsuitii~g lijkt me dit niet 
zo'n goede regeling. De 'Official Secrets Act 1989', de 'Obscene Publications Act 
1959 and 1964ken de 'Public Order Act 1986'zijn immers eiruduideiijk geformuleerd. 
Zij werpen nauwelijks drempels op tegen de inbeslagneming van gegevensdragers, 
Daar komt nog bij dat op grond van deze wetten een informeel systeem van controle 
is opgezet zoals het Services, Pr'ress and Broadcasting Cornduee', het 'British Baard 



alf Film Cemors' er) de 'D-notices'. Op grond van dit informele qsteem kniezneni 
geschrifien al gecensureerd worden voordat ze openbaar worden gemaakt enj6.F 
verspreid worden. Dit is niet alleen puur censuur het snijdt bovendien de weg af 
naar de rechter en is daardoor nog minder acceptabel dan de civiele procedure die 
vaak wordt opgestart om een publicatie te stappen. 

Hoofdstuk 4 De vrijlheid van meningsuitiinig en drukpers en hek straffvarderlijh 
dwanwiiddd inbesllaignerninig En Zweden 

De vdjheid van drukpen is geregeld in TqcBKfnhe&ffir~rdnjngen' (m). d e  aspcren 
die te maken hebben met devrijheid van drukpers staan geregeld in deze wet. Daar- 
n a a t  is sinds 1992 de Wet op de Uitingswijheid ('Yttrandefriheisgmnd1agenf (YF)) 
in werking getreden. De VF heeft betrekking op onder andere geluidsbanden, Eilrn, 
video, radio, televisie. In de YF wordt uitdrukkelijk verwezennaar de TF. De inbe- 
slapemingvan gegevensdragers is niet geregeld in het Wetboek var1 Strafvordering 
maar in de W. In de LF staan zowel de materiële als de procedurele aspecten gere- 
geld van de inbeslagnernning. Om nret eerstgenoemde aspecten te beginnen. Net als 
in Duitsland en in Engeland wordt er in Zweden een onderscheid gemaakt tussen 
voorwerpen en gegevensdragers. Voor gegevensdragers gelden speciale regels. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt in bescherming tussen de verschillende soorten 
gegevensdragers. Voor bijvoorbeeld films geldt min of meer dezelfde bescliermiag 
als voor geschriften. Deze bescherming bestaat hierin dat aan de inbeslagneming 
van gegevensdragers bepaalde voorwaarden warden verbonden. 

Z o  dient de 'juslitiekansIer', een speciale officier van Justitie en bevoegd om 
bij drukpersdelicten gegevensdragers in beslag te nemen (ME; 9:2), er bij de inbe- 
slagneming op te letten dat deze alleen betrekking heeft op exemplaren die bestemd 
zijn voor de verspreiding (TE 10:8). Exemplaren die aan burgers verkocht zijn of 
aan bibliotheken zijn gegeven mogen niet worden in beslag genomen. Exemplaren 
daarentegen die zich bevinden bij een drukker, uitgever of een boekhandel mnogetl 
wel i11 beslag worden genomen. Daarbij dien1 rekening te wa~rden gehouden met 
her propottionaliteitsbeginsel (TF 10:6). Indien nodig is de inbeslagneming van een 
bepaald deel, de bladzijde of de passage voldoende. Bij de inbeslagneming voor 
het aan de dag brengen wan de waarheid kan zelfs de inbeslagneming van &&n exein- 
plaarxoldoende zijn (TF 10:8,14)i. In geval van misbruik van 'tryckfriheten' kunnen 
alle gegevensdragers in beslag worden genomei1 of geconfisceerd (TF 1:3). Dit om 
de schadelijke gevolgen van verspreiding van strafrechtelijik verboden gegevensdragers 
te beperken of te voorkomen (TF 10:7, 8). 

Dat de inbeslagneming wan gegevensdragers hij uitgevers, drukkers etcetera, zoals 
we hierboven hebben Ininnen lezen, wel mogelijk is is merkwaardig. Zeker niu in 
Zweden de geheimhoudin~$splicht zo'n belangrijke rol speelt. Niemand die zich bezig 
houdt met drukken of uitgeven mag In Zweden de naam van de schrijver bekend 
maken. Bij drukpersdelicten is de beslissing over de omvang van de schuld alleen 



gebaseerd op de Inhoud van bet drukwerk. De Zweedse TF kent een spteem urm 
beperkte en trapsgewijz ireaan~oordelijkheid~ Wet idee achter deze beperkte vam 
van verantwoordelijkheid is dat iedereen vrij moet kunnen zijn om te schrijven wat. 
hij dl. Door het niet koppelen van de geheimhoudingsplicbz aan een inbeslagne- 
mingsverbold hal je de geheimhoudlngsplictrr in feite uit. 

Behalve de materiele aspecten van de Inbeslaggeming staan oak de procedurele 
zuipiezen van de inbeslagneming opgewmd h de W. E e n  van die prmdwrele a s p  
ten van de inbesl;lgneming is de juridische procedure. Deze wijkt bij dmbcpPdelicten 
af wan de reguliere juridische pracedure. Drukpers- en uiitingsdelicten worden w e -  
bracht bij de crrrondissementsgesecfaten ['ringsraater" hoofdzakelijk in de grotere 
steden. Wet procesverloop ani een dnikpers- of uitingszaak onderscheidt zich van 
een gewone zaak, omdat een jury meewerkt. In een proces inzake de drukpers- en 
uitingsvrijheid bestaat het gerecht uit een panel van 3 maximaal en minimaal 2 (zie 
wet van /99l:1559, 9:l) professionePe juristen en een jury. De juryrechtspraak is 
een van de meest opwallende kenmerken in het Zweedse drukpers- en uitingxijheid- 
proces. De reden om de juryrechtspraak in te voeren bij drukpers- en ujtingsdelicten 
is dat het hier waak gaat om delicten met maatschappelijke en politieke implicaties. 
Men was van mening dat Iact belangrijk is dat de burger in. di& smrt zaken zijn mening 
kan geven. 

NmfdsiCuik 5 Conclusie 

In de voorgaande hoofdstrikken heb ik een samenvatting gegeven wan de spanning 
tussen de vrijheid van meningsuiting en dnikpers en het strafvordeslijke dwmgmiddel 
inbeslagneming in de afzonderlijke rechtsorden. In dit hoofdstuk worden de verschl- 
lende rechtsstelsels met elkaar vergeleken. Daarbij w~rdi ,  omwille van overzichtelijk- 
heid, een oiidei-verdeling gemaakt tussen de materiële en de procedurele aspecten 
vali de iilbesliigneming voor her a n i  de dag brengen van de wamheid en de materiele 
en procedurele aspecten van de inbeslagneming ter verbeurdverklaring en ter onttrek- 
king aan het verkeer. 

2 h vrIJheld van meningsuiting en drukpers en de maiteriCle aspecten van de 
Enkslagneming voor het aan de dag brenigen van de waarheid 

Censuur is verboden. Dat staat in art. 7 lid 1 van de Nederlandse Grondwet. Dit 
betekent dat zowel de lagere we tgever als de formele wetgever nooit hel openbaren 
zelf kan reguleren via voorafgaand verlof of door middel van het geven van regels 
mes betrekking tot de inhoud van gedachten en gevoelens. Alleen achter&, na publica- 
tie, mag op grond van de clausule "behoudens ieders verantwoardelijkheid vmr  de 



wet-e inhoud van geschriften worden getoetst doar de rechter. Met wet wordt een 
wet in formele zin bedoeld. 

De bescherming die vuar het openbarlngsrecht geldt, geldt miet in dezelfde mate 
woar het verspreidlngsrech1. Het aan het openb-nngsrecht gekoppelde recht op het 
verspreiden vangedachten en gevoelens kan mwel beperkt worden door de formele 
wetgever als door de lagere wetgever. De differentiatie tussen een 'de geesteswereld 
IxtreEe~yd" recht tot openbaren van je mening en een 'de mirnnelijke sfeer' betreffend 
recht tot verspreiden is door de jurisprudentie van de Hoge Raad in 19510, in het 
Tilburg-arrest (Hoge Raad 28 november 1950, NS 195 1,137) gemaakt en overgeno- 
men in ast. 7 lid 1 Grondwet. Voor die tijd werd openbaarmaking ais avetkoepellend 
begrip gebruikt wor  heb publiceren tot en met het verspreiden van gewhriiften ander 
heit publiek. Pas later dus, in het Tilburgse-dmkpersanest, brengt de rechter een 
scheiding m tuissen hek openbwen en het in het openbaar bekend maken (versprei- 
den). Dit door de rechter geconstrueerde verspreidingsrecht deelt niettemin tot op 
zekere hoogte in de bescherming van het openbarL1,srecI16 d a r  eem algeheel verbad 
of vergunningvereiste niet is toegestaan. In de latere Jurisprudentie is de constructie 
uit het arrest over de Tilburgse M V  verder verfijnd. Niet alleen mocht de versprei- 
dingsvrijheid niet in het algemeen verboden of van een voorafgaand verlof aihaakelijk 
gesteld worden, maar ook dienden de beperkingen "ebruik van enige betekenis" 
van het verspreidingsmiddel over te laten (Nutbi-criterium) Een voorbeeld van een 
beperking van de verspreidingswijheid is het strahorderlijke dwangmiddel inbcslape- 
ming. De vraag is hoe de inbeslagneming zich verhoudt tot de vrijheid van rneniingsui- 
tin& en drukpers, en in het bijzonder tot de verspreidi~lgsvrijheid. 

Op grond van art. 94 Sv is het mogelijk om voorwerpen in beslag te nemen voor 
het aan de dag brengen van de waarheid. Ook 'gegeve~i' op 'dragers'kunnen in 
beslag genomen worden. Er bestaat voor gegevensdragers geen aparte regeling die 
rekening houdt met de vrijheid van meningsuiting en drukpers. 

Zo'n aparte regeling bestaat wel in Duitsland. Daar is bij de inbeslagneming 
voor het aam de dag brengen van de waarheid een onderscheid gemaakt tussen voor- 
werpen en gegevensdragers. De inbeslagneming van gegevensdragers voor l.let aan 
de dag brengen van de waarheid is niet mogelijk wanneer deze zich in bewaring 
bevinden bij een gepriviligeerde mediamedewerker of de redactie, een uitgever, druk- 
kerij of 'Rundfunlk". Het rnioeit dan wel gaan om materiaal van derden verkregen. 
Eigenu materiaal mag wel in beslag worden genomen. 

Wanneerwe nu de Duitse situatie vergelijken met de Engelse clanvalt ons aller- 
eerst op dar ook in Engeland in de 'Police aind Criininal Evidence Act 1984' ecru 
onderscheid wordt gemaakt tussen vooiwerpen en gegevensdragers. &n onderiicheid 
in rechtsbescherming tussen eigen en materiaal van, derdenverkregen wordt daarbij 
niet gemaakt. De  enige bescherming tegen te rigoureuze inbeslagneming is het pro- 
portioraialiteitsbeginsell Zo zal de politie op grond van de 'Bolice and Crimina1 Evi- 
dence Act 19W, rekening houdend met het prciportionalirei~sbegincel, geen gegevens- 
drager in haar bezit mogen houden of nemen wanneer een foto of een kcopy' ook 
voldoende is ('section' 22(4)). En de zaak 'Reynolds vs. Commissioner of P0lice of 



tbe Metropolis3esliste de 'Court of Appea8' dat de politie niet:bevoegd is om grote 
m a d i e n  dmumenten in beslag re nemen zonder aan te geven dat 'k&$& mb 
rndghrremod& comairute eydcnce'"(19M, 3 MI ER 649, CA). Impliciet wordt dus 
wel degelijk bij de inbeslagneming van zowel eigen materiaal als materiaal dat van 
derden verkregen i8 rekening gehoaiden met de vrijheid van meningsuiting en m 
snaar mengaat niet zover om materiaalvan derden dat zich bevindt bij een gegrivsl- 
geerde mediamedewerker, uitgever, drukker of radio- c.q. televisiestation uit te sluiten 
van Inbeslagneming, 

Ook in Zweden gaat men niet zaver om materiaal dat zich bevindt bij een Journa- 
list, dtgever, drukker of radio- of itellewjsles&tion uit te sluiten van de i i n t k e s l a ~ e ~ n g ~  
Dit is vreemd nu we gezien hebben dat de geheimhoudingsplicht in Zweden za'n 
belangrijke rol speelt bij de inbeslagneming voor het aan de dag brengen van de 
waarheid. Bedereen die zich bezighoudt met drukken en uitgeven mag immers een 
beroep doen ap dc geheimhoudingsplichr. Door geen relatie te leggen tussen deze 
plYehd: en de inbeslagneming hol je de geheinihoudingsplicht in feite uit- Waarschijnlijk 
heeft het achterwege latten van deze koppeling te maken met het feit dat de inbe- 
slagneming gericht is op beperking van de verspreiding. Alleen exemplaren die be- 
stemd zijn voor de verspreiding mogen in beslag genomen worden ('PT?= 110:&). Dit 
betekent dat exemplaren die zich bevinden bij een uitgever of een boekhandel wel 
in beslag mogen worden genomen mihar exemplaren bij een bibliotheek bijvcw3irheeld 
niet. In beginsd is bet zo dat bij de inbeslagneming voor het aan de dag brengen 
van de waarheid ook in Zweden de inbeslagneming van &&n exemplaar voldoende 
is (TF iO:8, 14). 

Vergelijken we bovengenoemde regelgevingen met elkaar dan zien we dat de 
bescherming van de vrijheid van meningsuiting en drukpers In de Duitse wet het 
meest vergaand is. Bn Nederland wordt erover nagedacht om art. 94 Sv zodanig te 
veranderen dat er in de wet een onderscheid wordt gemaakt tussen voorwerpen en 
gegevensdragers. Gegevensdragers zouden dan nier in beslag genomen magen worden 
wanneer heit gaat om journalistieke werkzaamheden. Dit betekent dat niet alleen 
werk van journalisten niet In beslag mugworden genomen voor het aan de dag bren- 
geil van de waarheid, zoals in Duitsland, maar ook werk van cineasten, auteurs 
etsetera. Volgens Jurgens in zijn Voorontwerp van Wet op het Journalistiek Privilege' 
is een jatirnalisr niet langer verplicht zijn bronnen te onthullen. Sowel eigen- als 
materiaal wan derden verkregen dient hescherind te worden. Op deze manier wordt 
het probleimatische onderscheid tussen eigen- en materiaal van derden verkregen 
zaals dat in Duitsland her geval is voorkomen. Door bovendien wettelijk vast te leggen 
dut laec journalistiek privilege als uitgangspunt dient, zal de rechter, in het concrete: 
geval, slechts bij aanwezigheid van zeer dringende reden, kunnen komen tot een 
inbreuk op dit recht. Is~beslagneming is dan slechts in zeer uitzonderlijke situaties 
te rechtvaardigen namelijk in die gevallen dat er zwaar lichamelijk letsel is toege- 
bracht. Er  kan dan geen beroep worden gedaan op het journalistiek privilege. In 
eerste instantie zal dan echter wel moeten worden bekeken in hoeverre de politie: 
of justitie zelf redelijkerwijs bij machte is de gewenste informatie te vergaren. Dit 



uitgangspunt stemt overeen met de geldende richtlijn van de procureu~-generad 
bij de gerechtJhoven van juli 1981 waarin staat dat staafvosderPijke inbesiagnemjng 
zoveel mogelijk achtenvege dient te blijven opdat Tourndkte~ fu.m werkaa~nhedem 
za goed mogeluk hamen vemTSEcIlitea " 

3 Be wrijheid van meningsuiting en drukpers en de pr~ocetauele iaiswten van dc 
inhs8apeming vmr het aan de dag brengen m m  de waarheid 

Olp grond van het huidige Wetboekvan Strafvordering heeft de gewone opsporings- 
mbtemaar in principe alleen speciale inbmlagnemingskv~gdheden~ Mleen wmneer 
zij in de uitoefening van een andere bevoegdheid een daarvoor vatbaar voorwerp 
mntreffen zijn zij tot inbeslagneming bevoegd. In navolging van pleidooien in de 
literatuur stelt de Cominissie Herijking Wetboek mn  Strcicvordering vmr om in plaats 
m het huidige art. 96 Sv aan elke opspcsrîngsambtlecraar een algemene bevoegdheid 
tot inbeslagneming te geven. De enige beperking is dat voor een situatie buiten 
heterdaad sprake dient te zijn van een misdrijf als omschreven in art. 67 eerste lid 
Sv. Door het grote aantal misdrijven dat onder dit arlikellid wordt aangeduid of 
opgesomd bestaan er praktisch weinigloelemmeringen meer voor opsporingambtana- 
ren. Men kan zich afvragen of het wenselijk is dat de politie, die er alle belang bij 
heeft om strafbase feiten op te heldesen, de bevoegde instantie is om te beslissen 
over situaties waarin her recht eipi de vrijheid vm meningsuiting en drukpers in het 
geding is. 

In Duitsland is bij de inbeslagneming wan eigen materiaal voor het aan de dag 
biengem van de waarheid de rechter bevoegd (Taragraph 98 Absatz 1 StPO). Mleen 
wanneer er Gefahr irn Vermg' dreigt is ook de officier van Justitie en de hulp-officier 
bevoegd tot inbeslagneming, 'Gefahr irn Verzag' ontstaat wanneer het doel van de 
maatregel in gevaar komt bijvoorbeeld wanneer er gevaar bestaat "es 6flentfìciF31-i 
Snáe~sxes an unil.~emdgem=r VerbreStung P: Er dient echter een uitzondering te worden, 
gemaakt voor de inbeslagneming van eigen imateriaal bij de redactie, een uitgever, 
een dmkkeríj of aFde:'RundfunJ1'. Hier is alleen de rechter bevoegd. Ook ais er 'Ge f t r  
irn Verzug' dreigt, 

In Engeland is net als In Nederland de pr~litie bevoegd tot de inbeslagneming 
van gegevensdragers voos het aan de dag brengen van de waarheid. Alleen in die 
gevallen waarin de inbeslagneming ~IUktijdîg met een huiszoeking pllaiatsvindt is 
een speciale procedure in het leven geraepen. Deze procedure houdt in dat de politie 
een "production order' aanvraagt bij de 'circuit judge'. Een prodwciion order' eist 
van de persoon die het bewijsmateriaal bezit dat hiJ'/z!j dit materiaal aan de: politie 
overdraagt of dat hij/zij toestaat dat een politieagent toegang krijgt "lot het bewijsma- 
teriaal. De persoon voorkomt hiermee een huiszoeking. In tegenstelling tot een 
"earch warrantyis een 'production order' altijd k t e r  partes'. Dat wil zeggen dar 
je de mogelijkheid krijgt om bij de rechter te klagen tegen een voorgenomen of een 
reeds uitgevoerde inbeslagneming. 



Bezien we de situatie in Zweden dan ver%hiltt Zweden van de voorafgaande landtn. 
doo~rdat in Zweden in die gevallen waarin de vrijheid wan menin-uiting en d d p a  
itm het gding k niet de politie b m g d  verMard gegevencdragers in beslag ;te nemen, 
maar de 'jzistiriekanenslcr' enondea bepa~aldevoowmrdiende 0fficiervanJ~~titie ("7: 
9:2). Ikze laa&t&: moet echter de ~ustitiekaml er' onmiddellijk van de inkslape* 
op de hoogte stellen. Deze Isratsite beslist dan of de inbeslagneming in stand blijft. 
De Zjustitiekan~ler' af de oEficier van Justitie kan voorafgaand aan sen juridische 
piracedilire in beslag nemen voor het aan de d- brengen van de waarheid. Bimen 
mee weken moet de '~stiriekmle? dan een Hacht indienen bij de wrondiwments- 
rmhtbannk ('tinprlttef) vun hoofdzakelijk een van de grotere steden ('W 10:2J. Dam 
wordt uiteindelijk bedist of toe inbeslagneming dient re warden gecontinueed (W 
10:4, 5) .  De pracedure moet beginnen binnen zes mmnden na openbaarmaking. 
De verjaringstermijn is hier kort omdat het gaat om de vrijheid van meningsuiting 
en drukpers. Wet proceswesloop in een drukpers- of uitingszaak onderscheidt zich 
van een gewone zaak, omdat een jury meewerkt. 

Bezien we de Duitse, Engelse en Zweedse situatie en vergelijken we die met 
de Nederlandse dan lijken de Duitse en de Zweedse regelgeving het meeste recht 
te doen aan de vrijheid van meningsuiting en drukpers. In Duitsland is niet de politie 
maar de rechter en de officier van Justitie (bij 'Gehhr irn Vermg') bevoegd bij de 
inbeslagneming voor het aan de dag brengen van de waarheid. Wanneer het gaat 
om de inbeslagneming van eigen rnateriad bij de media is alleen de rechter bevoegd. 
In Engeland en in Zweden wordt dit onderscheid niet gemaakt. In Engeland is in 
alle gevallen de politie bevoegd. Alleen wanneer de inbeslagneming gepaard gaat 
met een huiszoeking zijn extra processuele waarborgen In het leven geroepen. De 
achterliggende gedachte is niet zozeer de vrijheid van meningsuiting en drukpers 
maar de privacy" In Zweden Is naast de officier w n  Justitie een speciale officier 
van Justitie belast met de inbeslagneming van gegevensdragers. De inbeslagneming 
is daar een voorlopige maatregel. Binnen w e e  weken moet de 'justitieklinisler' een 
klacht (TT 10:2) indienenbij de rechter die dan uiteindelijk beslist of rot inbeslagne- 
ming dient te worden gecontinueerd (TF 10:4, S). Bij de procedure wordt een jury 
'betrokken. De waag is af we in Nederland nu ook zo'n speciale amb.tenaar en een 
Jury in het leven moeten roepen bij de inbeslagneming van gegevensdragers? Mis- 
schien haeven we niet zover te gaan wanneer mensen die journalistieke w e r k z a h e -  
den verrichten een beroep kunnen doen op het journalistieke verschoningsrecht en 
wanneer zowel eigen als matariaal wan derden verkregen beschermd wordt tegen 
inbeslagneming. Tenzi~ er, bijvoorbeeld tijdens een demanstratie, ongeregeldheden 
ontstamwwaabij mensen maa r  Ilichrirnelijk letsel oplopen dan is de politie ofjusritie 
bevoegd clie gewenste idorrnatie te vergaren (in die gevallen dat ze zelf hiertoe niet 
bij machte zijn geweest). Er km dan geen beroep worden gedaan op het verschonings- 
recht. 

Behalve een vergelijking lussen de verschillende landen met betrekking tot de 
kvoegdheidsvraag kan er ook een vergelijking worden gemaakt tussen de versic:billen- 
de procedures. Un Duitsland, Engeland en Zweden is de procedure bij de inkslagne- 



mhg van gegewensdrqers openbaar. In Nederland is dat sinds de Wet Herziening 
Raadkameprocedure (Wet wm 8-11-1993, Stb. 1993, 591) per 1 januari 19914 ook 
her gcrd. 

4 De wuheid van meniiogciniting en drukpers en de mraitellgle aspecten vain de 
inbesla@eneming ter rerkunrdxerklarimg en ter oniebmwng aam het verkcer 

In het voorafgaande hebben we gesproken, over de inbeslagneming voor het aan 
de dag brengen van de waarheid. Behalve de inbeslagnerning voor her: aan de dag 
brengen van de waarheid kennen we in Nederland ook nog de inbeslagneming ter 
verbeurdverklaring en ter onttrekking aan het. verkeer. Bij de inlbesl-neming ter 
verbeurdverklaring wordt het goed bij eenveroordeling definitief aan de macht van 
de veroordeelde onttrokken. En Nederland is de verbeurdverklarirag eenvermagens- 
straf en een bijkomende straf wat impliceert dat de oplegging facultatief is. Omdat 
de inbeslagneming niet noodzakelijk is heeft de beslag lepgende ambtenaar een grote 
beleidsvrijheid bij hei beslissen of het voorwerp wel of niet in beslag genomen dient 
te worden. Er dient zowel door opsporingsambtenaren als door de rechter rekening 
te worden gehouden met de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzon- 
der het subsidiaritei&- en proponionaMiteitsbe@mel. De inbeslagneming dient achner- 
wege te blijven wansieer deze duidelijk onredelijk zou zijn. Dit laatste geldt eveneens 
voor de onttrekking aan het verkeer. Ook hier dient de inbeslagneming achterwege 
te blijven wanneer deze duidelijk onredelijk is. Of een inbeslagneming onredelijk 
is is afhankelijk van het concrete geval. 

Net als in Nederland wordt ook in Duitsland met deze beginselen rekening gehou- 
den. Het proportioiialiteitsbeginsel wordt in, 'Paragraph I l l m  Abs. 1 StPQY zelfs 
expliciet genoemd. 

Ook in Engehnd word6 zij hel in geringere mare, rekening gehouden met het 
prntpnrtionaliteits- en swbsîdi;;ariteitsbeginse1, In Zweden mag in principe een hele 
oplage in beslag warden genomen ('FF 10:8)i zij het dat ook hier iindieni mogelijk, 
rekenlngwrordrgehmden met het subsidiaritelts- en propor~ionaliteitsbeginsel (TF 
10:6). 

Vergelijken we bovenstaand met de Nederlandse situatie dan zien we dat in alle 
hier genoemde landen her propas.rionailiteitsbegime1 een rol speell. Ook het Europese 
Hof houdt in haar uitspraken rekening met het proporlionalitei tsheginsel. Beperkingen 
op de  vrijheid van meningsuiting en drukpers maeteau immers noodzakeiijk zijn in 
een democratische samenleving. Dat betekent dat er sprake moel zijn vani een "rcs- 
sing socid need' en dat er een redelijke verhouding ("raponionality') moet bestaan 
tussen de  zwaarte van de inbreuk en het gewicht van het belang dat met de inbreuk 
werd gediend. De inbeslagneming van een hele oplage geschriften af films of de 
antwelCknng aan het verkeer of de verbeurdverkla~nvan genoemde g e g e v e d r ~ e r s  
ml dioor het Hof wellicht nier m snel worden gezien als een beperking die noodzake- 



1Qk is in een demnrrratische samenleving. Zeker niet In die gevallen waarin het g a t  
om publicaties en personen die bijdrqen aan  bet publieke debat, 

S De WlhiePd van mearingsulting em drukpers en de prmedurelle aspecten van de 
i inks la~eming  Eer vertPeurdverManng en k e  ~nttneMng aan het verkees 

Behalve de materiële aspecten van de inbeslagneming ten verbeurdverklaring en 
ter onttrekking aan het verkeer kunnea ook nog de procedurele aspecten worden 
genoemd. In Nederland is de pracedure bij de verbeurdverklaring en onttrekking 
aan het verkeer niet anders geregeld dan bij de inbeslagneming voor het aan de 
dag brengen van de exarheid. 

In Duir~aland daarentegen is dat wel het gevd. Bij de Zinziehwngbexhlagnatiime" 
geeft "Paragraph 1 e In Abs. 1 StPO" weer wie bevoegd zijn tot de inbeslagneming 
van gegevensdragers. Voor de inbeslagneming van boeken of bandopnamen etcetera, 
met uitzondering van opiniebladen, is de rechter bevoegd en in geval van Gefahr 
im Yerzug' de officier van Justitie. De hulp-officieren zijn niet bevoegd. Voor de 
inbeslagneming van opiniebladen is alleen de rechten bevoegd ('Paragraph 74d Srsaf- 
gesewbwch' (StGB). Dit omdat hier de imibesllagmerning van vaak tijdsgevmlige infor- 
matie grote gevolgen kan hebben voor her voortbestaan van een uitgever zeker 
wanneer het een hele oplage betreft. De procedure is hetzelfde geregeld als bij de 
inbeslagneming voor het aan de dag brengen van de waarheid. 

In Empllmd is de juridische procedure bij de inbeslagneming van gegevensdragers 
ter onttrekking aan het verkeer en ter verbeurdverklaring niet geregeld in de PACE 
Aca maar in de 'Obscene Publications Act 1959 and 1964' en de Tublic Order Act 
1986" Gaat het om de inbeslagneming wan staatsgeheimen, zaken die betrekking 
hebben op de openbare orde en obscene pulilicaties dan is de speciale procedurele 
bescherming die in het leven is geroepen bij de inbeslagneming en de huiszoeking 
op grond wan de PACE Act niet van toepassing. I n  tegenstelling tot de Tolice afid 
Cl'rimialinail Bvidence Act' bestaat in bovengenoen~de 'Acts' geen 'specia! procedure', 
Wanneer het gaat om staatsgeheimen, zaken die betrekking hebben op de openbare 
olscle en obscene pziblicdies zijn verdergaande beperkingen mogelijk. Veelal wordt 
wlvoor de piiblicatie ingegrepen in de vrijheid van meningsuiting en drukpers door 
middel van een civiele procedure. Dinnen die civiele procedures bestaan verschillende 
"rìnr restraints'. 

Behalve door middel van een civiele procedure wordt de vrijheidvan meningsui- 
ting en drukpers beperkt door een informeel systeem van controle zoais her 'Services, 
Press a d  Broadwting Conunittee" het 'British Bo~ard of Film Censors' en de 'D-noti- 
oes'. Op grond vaal deze systemen kunnen geschriften al gecensureerd worden voordat 
zle openbaar worden gemaakt enlof verspreid worden. Dit is niet alleen puur censuur, 
bet snijdt bovendien de weg af naar de rechter en is daardoor nog minder acceptabel 
dan de civiele procedure die vaak wordt opgestart om een publicatie te stoppen. 





delen kunnen een inbreuk maken op dit gondrecht. Daarom dienen &a 
met de gaeolut mogeiijke wmrborprr worden mgeven. Een van die waaabargen 
is dat wanneer ket gaat om de inbeslagneming van niet-tijd-evoelige info-& 
niet de palitie maar de officier van Justitie bevoegd re verklaren. Gaat het m tijkge- 
wwlige infomatie dan dient aileen de retr~hter-co-n's bevwgd te zijn "a! re&- 
ter-eonxmissaris is irmmess behalve sechtshandhaver wk rechabeschemer. Hij b 
meer nag dan de officier van Justitie in staat olm een juiste afweging tle maken. Met 
de keuze vmr een aEcier van Justitie en een r e c h t e r a w ~ s  k m  wellicht voor- 
komen worden dat, of helemaal geen procedure wordt opgestart, of pas lange )tijd 
na de inbs;lapedng. Zeker Meiuwsgevoelig materiaal dienie niet langer d m  n&- 
kelijk uit de roulatie te zijn geweest. 

Tot besluit a l len  de mnbevelingen die in de voorafgaande pwagraS;en zijn genoemd 
in deze paragraafworden gerecapitulcerld. Zoals in de inleiding van deze conclusie 
reeds werd opgemerkt is de rechtsvergelijking tsedoeld om enige aanbevelingen te 
formuleren tot verbetering van de Nederlandse bepalingen inzake inbeslagneming. 
Zolang deze bepalingen Immen niet worden gewijzigd bestaan er vwr de Wedesland- 
sa rechter geen aanknopingspunten om meer recht te doen aan de vrijheid van me- 
ningsuiting en drukpers (art. 7 Grondwet en art. 10 EVRM). 

1. Qm te beginnen diens er in bet Wetboek van Strafvordering, net als dat in Duits- 
Imd, Engeland en Zweden het geval is, een onderscheid te worden gemutkt tussen 
voorwepn en gegevensdragers. Gegevensdragers mogen, volgens het initiatief-web- 
voorstel van Jurgens, niet in beslag worden genomen voor het aan de dag brengen 
van de waarheid wanneer het gaat om journalistieke werkzaaniheden. Het accent. 
ligt hier op cgegevensken niet, zoals i n  de Wet iE3omputercriminalEteit, op 'dragers', 
Het gaat de politie immers om de informatie en niet zozeer om de dragers van die 
infermutie. Daarbij dient niet alleen eigen materiaal, zoals in Duitsland, maar ook 
darden-rnatefial beschermd te worden. Door wettelijk vast ie leggen dat het joma-  
listlek privilege als .uitgangspunt dient, zal de rechter, in het concrete geval, slechts 
bi. aanwezigheid van zeer dringende redenen, kunnen komen tot een inbreuk op 
dit recht. Inbeslagneming is dan slechts in zeer uitzonderlijke situaties te rechtvaar- 
digen namelijk in die gevallen waarin er maar lichunelijk lekel verommakt wordt. - 
In eerste instantie zal moeten wosden bekeken in hoeverre de politie of justitie zelf 
redelijkerwijs bij machte is de gewenste informatie te vergaren. Is zij zelf miet bij 
maclite om de gewenste informatie te verkrijgen dan kan de politie in beslag nemen 
dzisrbij r e k e h g  houdend met het pro~~onaliteitsbeginsel en subsidiariteitskghsel. 



2. Bij de inbeslagneming ter verbeurdverklaring en ter onttrekking aan het verkeer 
dieai, net als in Duirsland, rekening te worden gehouden met het ondescheid basen 
tijdsgevcdige infarmatie en informatie die niet tijdsgevoelig is. Bij de weede catego- 
rie is de officier van Justitie bevoegd tot inbeslagneming. Gaat het om de inbeslag- 
n e ~ n g v a n  tijdsgevoelige informatie dan is alleen de rechter-commissanis bevaegd. 
~ehallve het onderscheid tussen tijdsgevoelige informatie en informatie die niet 
tij&gevoellg is dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen discussies over 

aangelegenheden endiscussies die dat niet zijn. Volgens het Europese Haf 
djent het publieke debat beschermd te worden. Gaat het om een publiek debat dan 
zal de inbeslapemîng, verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer van een 
helle oplage gegevensdragers al snel disproportioneel zijn. Volgens de Europese 
~cpmniissie dient: er ook bij onzedelijke geschriften gecontroleerd te worden of de 
iabeslagnamhg ter uerbeurduerkiasing of ter onuriekhWng aan het verkeer propodo- 
nee1 is. In de zaak Muller oordeelde de Commissie dat de kc~nfiscation' van aiie 
schilderijen disproportioneel w% en niet noodzakelijk In een derncxrsrldsche samenle- 
ving. Deze visie sluit aan hij mijn opvatting dat zowel preventieve beperkingen, mals 
de inbeslagneming, als repressieve beperkingen, zoals de onttrekking a n  het verkeer 
en de verbeunverklaring, de verspreiding van gegevensdragers niet onmogelijk mag 
maken termzij er sprake is vain aantoonbaar verband tussen de meningsuiljng en @si& 
geweld. De inbeslagneming en de verbeurdverklaring casu quo onttrekking aan het 
verkeer dient achterwege re blijven wanneer her gaat om het publieke debat. 





This thesis describes the area of tension between the Reedonr of speech and the 
press arid the coercive measure of seizure provided for under the Dutch law of c rh i -  
n d  procedure in an international and comparative context. The extent to which 
freedom of speech and the press form an impediment ta seizure is its central issue. 
In subsequent chapters, the repula~ion of freedom of speech and the press and seizure 
in the Netherlands, Germany, England and Sweden is considered. 

Chapter 1 Freedom of speech and the press and the coercive measure OF seizure 
under Dutch law 

The first chapter is dedicated to the rules governing freedom of speech and the press 
as laid dawn in article 7(1) of the Netherlauids Constitution, in artide 110 ECWR 
and, albeit summarily, in article 19(2) ICCP, and to relevant case law. The scope 
of freedom of speech has implications for the measure of seizure (ark. 3 ICCP), the 
purpose of describing these rules is therefore to give an idea of their scope. 

Tn the Netherlands, freedom of disclosure is enshrined in the Constitution. Free- 
dom Lo disseminate information, however, is judge-made law and governed by a 
diReren"t,egal doctrine. Freedom of dissemination may be restricted in advance, 
kior example, by an iinvestjgatinp officer. This is not to sayalyr, however, that these restribi- 
ons are so rigid that the right to disseminate infarmation is in effect eliminated. 
In the T i I b q  case (HR 28-11-1350, NJ 1951,137), Ihe Netherlands Supreme Court 
characterized freedom to disseminate information as a '"cditio sine qua non" far 
the existence d the freedom of disclosure. Freedom of speech and the press cam 
o1dy be, effectitrely exercised by the dissemination of information. Restrictions sholmld, 
therefore, leave room for 'hsign$cantdegree afavailaYQbilij~'%itEre means ofdissemi- 
nation (HR 17 March 1953, NJ 1953,389). An example of such a restriction is the 
coercive meware of seizure that is enforceable under t he  law of crimdnlal procedure. 
m e  nahrre of the relationship between seizure and freedom of speech and the press, 
more pafticullarly the freedow to disseminate information, is one aspect the author 
seeks to determine. 





h s t e r d a m  District Court judgment. Bluf! argued principally that keedorn of the 
press entails that the jpldge in criminal matters could only order that an edidolz 
be forfeit or removed from circulation after publication (read: after disclasure m d  
dissemination). Seizing the entire issue in advance is, in effect, censorship, it w a  
contended. The Supreme Court did mot agree. According to the Supreme Court* 
seizure and removal hiom circulation were not restrictions that could be equated 
with subjecting disclosure to the condition of 'prior consentbas specified in article 
7(1) of the Consditution. The author deems this correct. It was not a question of 
ccuemorship, since the restaidion did not pertain to the contents, but to its disseminati- 
on. 

In the same judgment, the Supreme Court subsequently took the position that 

"the measures which secure the interests that articles 98 and 98a DPC p u ~ o r t  to protect 
are not restricted to criminal prosecution and the possilAe convierion of those who have 
arnmitted the criminal offenses defied h the articles) but also include seizure and remwal 
from circulation of printed matter intended for the c~mrnhsion of such acts, as governed 
by the Code of Criminal R0~:edlure. Enforcement of these measures is part of the restrictions 
en the right safeguarded in the European Cowentian an Human Rights and does not 
compare with subjection to a condition of 'prior consent' as specified in article 7 oh the 
Constitution, even if the printed matter in question and the thoughts and feelings reflected 
in it are not publicly disclosed as a result" 

(in saying 'not publicly disclosed' the Supreme Cmrt probably meant 'not dissemina- 
ted"]. 111e author does not concur with tlne Supreme Court's view that so long as 
there is no question of censorship any interference with the freedom of speech and 
the press is lawffil, since the reasoning: behind article T of the Constitution is that. 
interference is only possible to a limited extent and only in rare cases. For example, 
pursuant to the same article, Eke police are aulhorized to restrict disseminatian of 
writings ddgedlry containing state secrets, as in the HSluf! case, for reasons of public 
order or the security ofathers, but such restrictions may nor lead to a 'general prohi- 
bition'. Such a prohibition can be said to obtain when dissemination of the material 
is no longer possible, because, for instance, an entire edition lor the printing presses 
and the plates have k e n  seized. Under the statutory restriction: 'hbjecs lo apmon's 
rmpomibili@ under the hw" the court may also order rernwal from cirilation or 
fadeiture of writings containing state secrets, although, during the parliamentay 
debate on the draft of the Dutch Penal Code in the b w e r  Mouse, Moddermm, 
then Minister of Justice, said: 'To thus regdufe repressive measures, that Ij: to e m d  
s&stmtive and procedural mEes governing printing press o f l e ~ e s ~  so !hiat preventive 
c~nrsol does not sneak back in agai4 ir in rhe spirit of the C~ns~itudion '' Mbere the 
discussion of public affairs is concerned, judges should be particularly cautious. Not 
only because loss of an entire edition may put the economic survival of a newspaper 
a r  magazine at dsk, but also because discussing public affairs is a prerequisite for 
;the d e m m t i c  leg& arder and for the establishent of ather constitutional feedom. 



The media have a special task here. It is their duty PO adequately inform the generd 
public and so to create the conditions for a critical attitude towards the authorities. 
In cases of discrimEnaaoy defanzatsltoq w~-itin& where public affairs are not at stake, 
the Court may declare an entire edition forfeit or have it removed from circulation 
in extreme cBes only, where there is violence or a demonstrable relation between 
the express4 opinion and an imminent serious criminal aa .  Consequently, freedom 
of speech and the press cannot be invoked in such cases. 

The European Court of Human Righa has held that restrictions, be they preventi- 
ve or repressiveire, must be narrowly construed and that they must m e t  the requirement 
of being 'necessaq in a democratic society'. This means that interference must have 
been prompted by a "pressing social need' and that, in addition, there must be a 
re~onable  relation between the degree of interference and the weight of the interest 
served by it (proportionality). In addition, there must be sufficient, relevant grotlnds 
M justify such interference. It  is not sufficient to merely consider the mle; its appliari- 
on shawld also be examined. The ECHR wishes ta include the facts and ciramtances 
of the cme. It can be said in general that the ECHR anlows more room for the ftec- 
dam of speech and the press in case of debates an public affairs9 because politicians 
are expected to be exposed to more criticism than ordinary citizens. Discussing public 
matters is a prerequisite of democratic legal order, as is evidenced by the ilnclusion 
of the freedom to receive information and ideas in  article lIDCl) ECHR. Cornmu~mti- 
on has clearly not been achieved so long as the message has not reached the intended 
recipient. Witho~rt a well-informed public there is no democratic society and the 
press has a special duty to inform the public properly. This is also the duty of artists. 
The Mlilier case, in which the ECHR linked art with public debate (ECHR 8 July 
1986, NJ 1987, 901), is a case in point. The scope d interference with the freedom 
of speech and the press is interpreted in a broad or more restrictive way, depending 
on the responsibility of the person in qwestior~ (Cammission's Report of 30 September 
1975, Handyside, B. 22, p. 43. 

Chapter 2 Frixdom of speech and Elre press and the coercive mcasvre of seizure 
under German Isw 

In the second chapter, the subject is disc~tssed i n  relation to Germany. In contradis- 
tinction to the Netherlands, freedom of dissemination and freedom to receive informa- 
tion are expressly laid down In the German Constitution ( G d g e s e ~  [CG]), as 
are freedom of speech ;;md the press* Moreover, article 5 GC guarantees the "J"PESS~ILES~- 
onelk E&emlcudigkehderPresse"(the institutional independence of the press). The 
press has a duty to inform the public. This is not only the essence of the press, but 
also of democracy. For the proper functioning of a democratic system, a limited 
use of MFitne~s privilege (&ugnbe1we&emgsmc/1b) and the prohibition against seizure 
is appropriate. When the provisions governing seizure were drafted for the German 
Code of Criminal Procedure (Srrafprozessad~tung [StPOj), article 5 GG was taken 



into account. In Germany, contrary to the situation in the Netherlands, a distinction 

is made between objects and information m i e n .  Seizure of matters such witin& 
sound, images and information carriers held in con8dence hy privileged media wor- 
kers, editorial offices, publishers, printers or radio- m d  television stations, far the 
purpose of uncovering the truth, is prohibited in those cases where privilege applies. 
The German artt. 53 and 9765) (StPO) were drafted to protect the relationship of 
confidentiality between the press and their sources. This protection ensures that 
media workers can operate independently. The material, however, must have been 
obtained from third parties. Original materid may be seized by the judge. In Gemla- 
ny, the judge is empowered to order the seizure of original material to uncover the 
truth (art. 98(l) StPO). Only in cases of G e f i r  i n  V e m g  (danger in delay) are the 
Public Prosecutor arid his deputy so empowered. Gefahr iw Vemug obtains wlven 
the purpose of the measure is at risk, for instance, when 'by u~delqeddisseminatioq 
p&!ic h t e m f "  is jeopardized. However, an exception needs to be made for the seizure 
of original material from editorial offies, publishers, printers or radio- and te1evjsI~n 
stations. In these cases, only the judge has the power to order seizure, also in the 
event of Gefahr im Vemg. The latter has met with a lot of criticism, since denying 
professional privilege for material gathered by the journalist Izimsellf, implies failing 
to appreciate the essence of journalistic work they unobtrusively and ubiquitously 
gather information themselves. Reporters and other journalistic professionals mdy 
find themselves in a predicament if they were to he regarded as tuols d the prosecuti- 
on system because they were ordered to cooperate by the PwbUic Prosecutor's Office. 
Since, in practice, the distinction between original material and that obtained from 
third parties seems almost impossible to draw, the relevance of the distinction is 
questionable. 

A special characteristic of German legislation is witness privilege (Zer~gakwewe&e- 
mngsrecfit). This is linked to the prohibition of seizure (art. 97 SttPO in conjunction 
with art. 53 StPO). The principle underlying artt. 55 and 9715) StPO is protection 
of the ~ o ~ d e n ~ i d  relationship between the media and their sources. Such protection 
ensures the independent h~nctioninrg of media workers. Only where witness privilege 
and editorial confidentiality is safeguarded, can the media properly sewe w watchdog 
and sourot: of information. Freedom to receive m d  impart information and cansrituli- 
onal protection of its sources against seizure are directly related. The protection 
of information (1nfarmationrsci1ut~) follows logically from the special position of 
tlve media outlined in article 5 GG. It is the duty of the media to inform the public 
a b u t  political events. By presenti~~g different points of view, the media, as the 'bJr"en.2- 
riesey11def%iraPin desii~entE~cJlzenAweinanderset~un~~ the guiding force behind public 
debate, enables the pbl ic  form discrimioadng opinions. This informative function 
can be linked with the watchdog function. The media are the 'watchful guardians' 
of democraq, uncovering wrongs and sparking public debate, in the words of the 
E u r o p m  Court of Human Righis: '!hepress is. t~~epuwe).'orofinfoma~ion adpubl ic  
wratcMog"(ECEIR25 March 1985, NJ 1987,900). In Germany, the concept of media 
freedom relates primarily to institutional freedom. Individual writers, film makers 



or a group of citizens authoring a pamphlet do nat enjoy the protection of a& 97 
in conjunction with art. 531 SrPO. Their material may be seized by judicial order, 
or, in m e  of the likelihood of material disappearing (Gefdr im Vemg)  by order 
of the Public Prosecutor or his or her deputy. By quali@iaug material as 'journdisric 
material9% as Jurgens does, this problem can be avaided, because, in consequence, 
anyme who is iwolved in journalistic activities may invoke privilege and the conco- 
mitant prohibition of seimre. 

Both in seizure to uncover the truth and for the purpose ofE5mieSzwngsbe~chlag- 
d z m e  (removal from circulation) the friction between the coercive measure d seizure 
and freedom of speech and the press has been removed in an interesting way. In 
the case of EimiehungbescItSagnaIame (art. 1 Ilm(1) StPO), which is applicable to 
bath the seizing of information carriers for the purpose of forfeitwe and seimre 
to prevent these from being rendered useless, proportionality is expressly referred 
to (as in the case of preliminary detention), since seizure of an entire edition might 
threaten the economic survival of, for instance, a printing business. Art. 111m(2) 
XtPO excludes therefore the seizure af that part of a document which does not relate 
to the alleged criminal offense. It is possible, for instance, for only the supplement 
of a newspaper to 'be seized. Sectian 2 of the same article allows even stricter limitati- 
ons in the sense that seizure excluded a few morgue copies. Section 4 of art. l l l m  
StPO makes it possible for the person threatened by seizure to avoid it. Seizure may 
be avoided if the person threatened by it chooses not to disseminate or duplicate 
that part of the writing which would otherwise be seized. Section 3 of art. l l l m  StPO 
prescribed that an order far seizure accurately specify which parts of the document 
give cause for seizure. 

Art. 1 l ln(1) SEPO lists those persons empowered to seize information carriers. 
The judge and Public Prosecutors ('Gefahr im Verzug'), but not their deputies, are 
empowered to seize such materials as pamphlets, books or tape recordings. An ardeeh 
for seizure must be endorsed by the court within a week. Only the judge is empowered 
no seize news magazines (art. 74d Strafiescrzbuch [German Penal Code] QStGB)), 
because seizing time-sensitive information may have a grave consequences for the 
publther" eecanomic survival, especially where an entire edition is seized. 

Chapter 31 Freedom of speech and the press and the coercive measure of seizure 
under EauglEsh law 

Since England does not hwe  a writtenconstitution, both the statures that are irnpor- 
tant in determining the scope of the freedom of speech and the press and relevant 
case law are discussed in this chapter. Freedom of speech and the press can be 
exercised in England, provided this is not prohibited by statute or at c a m o n  law. 
& a result. of the Contempt of Court Act 11981, the Obscene Publications Acts 1959 
and 1964, the Official Secrets Act 1989, the Race Relations Act 1976, the Public 
Order Act 1986 and the Police and Criminal Evidence Act 1984, and decided cases, 



a limited scope has been aHorded to the beedom of speech. There are hardly any 
restri&iom related to seizure. The only stature which allows the freedom of speech 
;and the press some scope is the Police and Crimind Evidence Act 19%. In this A@ 
s e h e  of infomation carriers is linked to the search o f p r e d w .  Se ime of 'mcludd 
material', legdly pridegad rnaterialhnd 'special prwedwre materig is acmmpmied 
by additional procedural safeguards in the case of a search. The author sums up 
these safeguards, after specifying the categories of "aterig. 

'Excluded materialskre 'personal records', 'human tissue or human tissue fluidQ 
or journalistic material'. The latter are either Vacumentskr %records other than 
documents" 'Documents9 include: 

a. writings, plans, drawings etc.; 
b. photographs; 
c. diskettes, audiotapes, compact discs etc.; 
d. films, microfilms, negatives etc. 

Material of all three categories must be 'held in confidence" For journalists this 
means that the documents must have k e n  obtained from third parties and that there 
m s t  be a confidential relationship between the journalist and the third party. Photo- 
graphs taken at demonstrations do not Fall within this category. These may 'be classi- 
fied as "pedal procedure materig. 'Specid procedure material" is confidential materi- 
al that c m o t  be classified as 'excluded material', either because it does not comprise 
'personal records' or because it is not Toznrnalistic material' (Section 14 FACE). Under 
the PoEice m d  Criminal Evidence Act 1984, police officers may seize all material, 
either 'excludedbr 'special procedure" however, the pollce may nor retain anything 
if a photograph or a kopy' would be sufficient (S. 2214) PACE). In Regr;raai$s v. COMJ- 
rnkxioner ofPeilice oftkeMerropaSis, the Court of Appeal ruled that the police were 
not empowered to seize large numbers of documents without specifying that "emh 
pie or bunsEEe rni@~t remomably camfitufe evidence " ((IC Ilg84) 3 Al l ER 64'9, CA). Here, 
albeit implicitly, freedom of speech and the press is at least taken into consideration. 
Items subject to legal privilege are exempt from the power of senrcl~ and seizure. 
Such material, including lawyer-client 'commu~ationskannot be seized (3. 'EK3(Z)(a) 
PACE). 

There is a special proiced~tre for the seizure of idormation carriers during a search 
of premises. To seize 'excluded material' or "pecial procedure material', for Instance, 
the pollice need to apply for a 'production order'ffoom the drcuil judge. A "production 
order' demands that the person possessing the ievidence surrender it to the palice 
or to grant a police officer access to it. In this way, the person in possession of the 
evidene a n  avoid a search of the premises. In contrdistinctian to a search ~&rr;;mf 
a production order is always iinterpnfles, that is to say that the person in qnestiaa 
may lodge a complaint against a planned or executed seizure, unless under one of 
zhe other Acts previous lo PACE witten authority other than a warrant was requird 
to gain access to kxcluded material'. In such case, the A& are oprative and p r w e -  



ding  are na longer hterpurtes' (see far instance, the Official Secrets Act 1989, the 
Obscene Publications Act 1959 and 1964 and the Public Qrder Ac"c1986). One can 
argle wlvether this rule is not at odds with the principle of 'fair trial%s laid down 
in ~Yicle 6 Et2I-m. &Iowever9 since the Official Secrets Act 1989, the Obscene Publiwl- 
tions Act 1959 and 1964 and the Public Order Act 1986 fail to offer substantial 
safeguards, ir would seem to be an inadequate rule. These previous Acts canta~n 
vague definitio~lrs and scarcely restrict seizure of information carriers. Secondly, an 
informal systern of control has been set up under these Acts, such as the Services, 
Press and Broadcasting Committee, the British Board of Film Censors and the 'D- 
notices'. On the Isasis of this informal system, a writing may 'be censored even prior 
to publication and/or dissemination. This is not only a form of unad~llterated censor- 
ship, lit also blacks the institution of court proceedings and is therefore even less 
acceptable than the civil proceedings frequently instituted to halt publication of 
certain information. 

Chapter 4 Frcedom ofspcech and the press and Ihe coercive measure ~Fseizurc 
under Swedish larv 

In Sweden, Freedom of the press is regulated by Tyck~riI~etsf&rorcPnS~~g~n (TF), which 
deals with all its aspects. Rules for the seizure of informalion carriers are also provi- 
derl by this statute and not l y  t31e Code of Criminal Procedure. In addition, in 1993 
an Act regulating freedom of speech came into effect, the Ytrran~lefri/let,rgn~ndIag 
(UF). The YF refers to the TF and deals, inter U ~ Q ,  with radio, TV, video, audio 
tapes and films. The TF incorporates both substantive and procedural aspects of 
seizure. The substantive aspects are first disc~~ssed by tlre author. As in Germany 
and England, a distinction is made between objects and information carriers. There 
are special rules for information carriers, but there is no subdivision illto categories. 
A similar form of protection applies to films as to writings, namely that seizure of 
information carriers is subject to specific requirements. 

The ju.sriri1ukwn51er, a special prosecutor who 1-las the power to seize information 
carriers in the silse of printing press offenses (TF 9:2), anusr ensure 111at only copies 
icutencled for dissemina~ion are seized (TF l0:N). Copies sold to the public or presen- 
ted to libraries cannot be seized. Copies that are present a.t printers, publishers or 
booksloses niay be seized. Bf this is the case, the proporbiona3ity of thc action must 
be assessed (TF 10:6). If seizure is recluirecl, it is sufficient to seize a specific part, 
page or excerpt. In the case of seizure for the purpose of uncovering the truth, seizure 
olu single copy wiutild suffice (TF 10: 8,14). In case of abuse of freedom of the press 
(tryckfii/seten), all infurmation carriers may be seized or confiscated (TF 13) in order 
to prevent or limit the adverse effects of dissernina~ion of information carriers prohi- 
I~ited under crinvinal law ('IT 10~7, 8). 

The possibility af scizing information carriers at, for instance, publisl7ers and 
printers, as described above, strikcs the authur as rather odd. Partic~ularly since in 



Sweden, as in Gemany and England, the principle of confidentiali~ plays an impor- 
tant p a t  where information carriers are seized in order to unmver the trutk. Fxr 
Sweden, there is a general prohibition on divulging the name of the author for any 
person who is involved in printing or editing. In the case of printing press offenses, 
the decision as to the degree of criminal respoasibility is based on the conltents of 
the printed matter only. The Swedish T ~ c ~ ~ @ 6 r o W ~ e n  has a system of limited 
(Ydcaious) Eability, The reasorring behind this limited form of liabililry is that a person 
must be free to write whatever he or she wants. When the prohibition on divulging 
the name of the author is not linked ta the prohibition af seizure, this principle is 
in effect eroded. 

The procedural aspects of seizure are also incorporated in the TF. One of the 
procedural aspects is tlre legal proceedings in case of printing press offenses, wluickt 
differ from regular legal proceedings. Printing press offenses and offenses involving 
freedom of speech are generally bro~lghd before the district courts (rifrgsrdster) of 
the larger cities. Proceedings distingnish themselves from ordinary praceeding in 
that there is a jury. In proceedings involving freedom of the press and freedom of 
speech, the court comprises a panel of two to three professional jurists and ;a jury 
(Act of 1991: 1559, 9:l). Trial by jury is one of the most striking characteristics in 
these proceedings. The reason for introducing a. jury system is that cases involving 
freedom of speech auld the press often have social and political implications. It was 
held desirable that a jury of citizens render its opinion in these cases. 

Chapter 5 Conclusion 

1 Introduction, 

In the previous chapters, the author summarily describes the tension in the various 
legal orders between freedom of speech and the press on the one hand and the 
coercive measure of' seizure provided for under criminal procedure on the adhcr. 
In this chapter, the various legal systems are compared. For reasons of efficiency, 
a division is made between the substantive and procedural aspects of seizure for 
the purpose of uncovering the truth and the substantive and procedural aspects of 
seizure for the purpose of confiscation and removal from circulation. 

2 Fseedlomn oCspeclr and the press and the substantive aspects of seizulre for the 
purpose of uncovering the truth 

Article Y(1) of the Netherlands Constitution prohibits censorship. This means that 
the national and delegated legislators may in no instance draft provisions for disclosu- 
re by prior consent or stipulations with regard to the content of thoughts or feelings. 
Only aftem;ards, upon publication, may the content of writings, pursumt to the clause 



'kubject to a pmon's respdb2iry u&r dze law'" tested by the am; law' meaning 
an Act of Parliament. 
Protection as it applies to rhe right of disclosure differs from protecSon of the right 
to disseminate. The rigbt to disseminate thoughts and feelings which is linked to 
the right to disclose m y  IEw: mrtaild by either an Act of Parliament or by reda t iom 
irnpowd by lower authorities. In tbe Tilbuq judgment (HR 28 November 1950, NJ 
15p51, 137)'b, the Netherlands Supreme &urt diBerentiated between a right to disclose 
an opinion pertaiming so fSze world ofII~oughr" and the 'kpaiddimemion " pertaining 
to the dght to disseminate. The distinction developed by the Supreme Court has 
been adopted in article 7(1) of the 1983 Constitution. Before the Supreme Court's 
judmenc rlEsclosure had been used as an umbrella tern for everything from publicati- 
on up to and includingpublic disseminalion. In the TiItruqme, the Supreme Court 
subsequently distinpished between disclosure and disdosure in public (aenu'mtiern). 
The right to disseminate as construed by the Supreme Court shares to a certain extent 
in the protection of the right to disclose, since a general ban or a licensing system 
is prohibited. In subsequent case law, the construction arrived at in the T i f b u ~  case 
has been refined. Not only could freedom of dissemination not be subjected to a 
general prohibition nor be made contingent on prior consent, the restrictions should 
not exclude %z 'rigniflcml degree ofmailahili&"ooE the means of dissemination (the 
'Nubh-criterion'). The coercive measure of seizure is an example of such a restriction 
of the freedarn to disseminate. The problem under investigation is the relation be- 
tween seizure md the freedom of speech and the press, more specifically the freedom 
of dissemination. 

It is possible pursuant article 94 CCP to seize objects for the purpose of urucove- 
ring the truth. 'Informationkon karriers'may also be seized. There exist no separate 
rules for information carriers involving freedom of speech and the press. 

Such separate legislation already exist in Germany, where a distinction is made 
between objects and information carriers in cases of seizure for the purpose of unca- 
vering the truthm Seimre of information carriers for thk purpose is not possible where 
the carriers are held in confidence by privileged media workers or editarial offices, 
publishers, printers or radio- and television stations and the material has been obtd- 
ned from third persons, Original material may be seized. 

When the German rules are compared with the niles in England, the first thing 
wore11 noting is that the Police and Criminal Evidence Act 1984 also distinguishes 
between objects and information carriers. No distinction, however, is made between 
original material and material obtained from third parties. The principle of proportio- 
nrality forms the only protection against too rigid a seizure. The police are, pursuant 
to PACE, for instance, not allowed under the principle of propoatilonality to retain 
or take into their custody information carriers if a photograph or a copy would be 
sufficient (S.22(4) PACE). In Reynold v. Comrnirsioner ofPolFi;e of ofhe Me~ropoh,  
the Court: of Apped ruled that the police are not empowered to seize large quantities 
of documents without specifying that %adzfile or bundle might remonabiy constitute 
~?vidence'"((6984) 3 All ER 649, GAS. So, where seizure af either original material 



or material obtained from others is concerned, there is implicit consideration for 
the iYeedo~m of speech and the press, but Wtie legislat~or has stopped shoht oif mcludim 
material obtained from third parties that is held in confidence by privileged media 
workers, publishers, printers or radio or: television stations from seizure. 

In Sweden such material is also not excluded, which is a311 the mare odd since 
in Sweden, as was pointed out earlier, the prohibition on divulging the name of the 
author plays ru very significant parn in cases of seizure for the purpose of uncovering 
the truth. Anyone involved in printing or publishing activities may invoke this princi- 
ple. Since the prohibition on divulging the name of the author and seizure have not 
beerr coupled, the principle is in effect eroded. That they are not linked has probably 
to do with the purpose of the seizure, which is to restrict dissemination. Only copies 
intended for dissemination can be seized (TI? 110:8). This means that copies that 
are present at a publisher or bookstore may be seized, but those in a libray may 
not. In Sweden, it is in principle sufficient to seize a single copy for the purpose 
of uncovering the m t h  (TE 110:8, 14). 

A comparison of the various legislations shows that the freedom of speech md 
the press is best protected under German law. In the Netherlands, amending article 
94 CCP has been proposed to allow it do distinguish between objects and infomalion 
carriers. Sholsld the article be changed, idomlation carriers are excluded from seizure 
involving journalistic work, which means thalt not only journalistic work would be 
exempt from seizure fus the purpose of uncovering t l~e  truth, as is the case in Germa- 
ny, but also, for example, work by film makers or authors. On the basis of Jwrgens's 
Draft Journalistic Privilege Bill, journalists would no longer be obliged to disclose 
their sources. Both original material and materials obtained from others deserve 
legal protection. In this way, the difficult distinction made in German law between 
original material and material obtained from third parties could be avoided. Further- 
more, if legislation determines that professionall (journalistic) privilege prevails, the 
court in agiven case could only interfere with this right on the grounds of a 'pressing 
need'. Seizure, in such a situation, could only be justified in exceptional cases, namely 
those in which serious bodily harm has been inflicted. This would exclude: a defense 
of professional privilege. In such cases, first of all the questic~n as tcr whether the 
palice or judidal oEcers are reasonably able to gather the desired information them- 
selves must be examined. This approach is in accord with the existing July 1981 
directive issued by the Public P~osecutors ilplrocureurs-gemeractl) at the Courts of 
Appal ,  in which they recommend that seizure for the purpose of criminal investigati- 
on should on the whole be avoided so that ')ournalists do theirjob we16 mpossi61ee " 

3 Freedom, of spmh and the press and the procc:edural, aspects of seizure fur the 
purp~se oi;P uncovering the truth 

Under the present Dutch M e  oECriminal Prmdwse, in principle, ordinary investiga- 
ting officers are vested with special, nor general, powers of seizure. Only in cases 



in which t h y  are confronted with an object subject to seimre in the exercise of 
another p e r ,  we t h y  authorized t~ siejzle the o b j m  Adopting the view of authori- 
tative wikrs, the Comrnhk hxijking Wefbmk van Strear&% (Government a m -  
mission reviekng: the Code of Criminal Prsedetre) has proposed to confer a general 
power sf seizure on all investigating officers in departure from article 96 CCP, with 
the sole restriction that, in circumstances other than those in which the offenders 
are caught in flugrmfe &Iicfo, seimre must relate to an offense listed or referred 
to in article 67, section 1 Code of Criminal Procedure. Because of the vast number 
of these offenses, in practice, investigating aficers"ower of seizure will sascely 
be restricted in future. The question arises as to whether it is desirable to vest the 
pa1iceI who have a strong interest in resalving criminal cases, with powers authorking 
ahern la assess situations in which the right ta freedom of speech and the press is 
at stake. 

In Germany, the court is empowered to order the seizure of original material 
to uncover the truth (art. 9&(1) SLPQ)l. Only in cases of GefaEzr im Veaug are the 
Public Prosecutor and his deputy so empowered. Cefahr Jin Ve'enug obtains when 
the purpose of the measure is at risk, for instance, when "byundelqeddhemimatio~a, 
public interat" isjeopardhd. However, an exception needs to be made for the seimre 
of original material from editorial offices, publishers, printers or radio- and television 
stations. 111 these cases, the court alone has the power to order seimre, also in the 
event of Gefaltr im Verzug. 

In England, a in the Netherlands, the police have the power to seize information 
carriers for the purpose of uncovering the truth. Only in those cases where seizure 
coincides with asearch ofthe premises, has a special procedure been devised, under 
which the police apply for a "reduction order' from the circirit judge, ordering the 
person possessing the evidence to surrender i.t to the police or to grand the police 
access to it. In complying with the order, the person in question can avoid a search 
of the premises. Unlike search warrants, production orders are alwap interpudes, 
which makes it possible to lodge a complaint with the court against a planned or 
completed seizure, 

I t  can be concluded that Sweden differs in this respect from the other countries 
discussed; in cases involving freedom of speech and the press the power of seimre 
has noit been granted to the police, but to thejustirliekamler and the ordinary public 
prosecutor (TF9:2$.The latter must, however, notify theju.~~.ritieG-amSer immediately 
of the seimre, and it is the jmfitiekamler who decides whether x i n v e  is to be continu- 
ed or Jlihed. For the purpose of uncovering the tnith, theJiu.~fifiekler or the ordinary 
public prosecutor may seize materials prior to legal proceedings. Subsequently, he 
must lodge a complaint with the ringruser (district court) in generally the larger citiles 
within two weeks (TF 10:2). It is the district court that ultimately decides whether 
seimre is to be lifted or continued (TI? 10:4,5). Proceedings must be instituted within 
six months af the disclosure. Because of the issue involved, i.e. freedom of speech 
and the press, the limitation period is short. Proceedings differ from those in other 
cases in that there is a jur);'. 



W e n  comparing the situation i n  Gern~any, England mid Sweden with tbat in 
the Netherlands, it ran be concluded that the German and Swedish laws give the 
best protection EO the principle of freedom of speech nnd the press. In Germany, 
it is the mu& and the public prosecutors, rather than the police, who are empwered 
to seize original materials for the purpose of uncovering the truth (in case of Gefdzr 
in Vemg). Only the courts have the power to seize original material from the media. 
In England and Sweden, such a distinction is not made. Tn England, the police are 
empowered in dl cases. Only where seizure coincides with a search of premises, 
have additional ssafguards been established Qr reasons of privacy rather than freedom 
of speech and the press. In Sweden, apart from the ordinary public prosecutor, a 
specid prosecutor (jwtiriehler) is charged with the seizure of information carriers. 
Such a seimre is a provisional measure. The jw~itiekamler must lodge a complaint 
(TF 10:2) within two week with the court at whose discretion it is whether the seizure 
is to be lifted or to be continued (IT 30:4,5). A jury is involved in theseproceedings. 
The question that arises is whether it is desirable to create such a special officer 
or to set up a jury iru cases of information carrier seimre in, llze Dutch situation. 
Such a step would not be necessary if journalists were protected against seizure of 
both original material and that obtained from others by professional privilege. Only 
in cases of disturbances rand serious bodily I~arm, for instance during demomtrations, 
would the police or judicial officers be allowed to gather the information required 
(where they have 11ot been able to gather this information themselves) and professio- 
nal privilege would not apply. 

Ln addition to a comparison of the power of seizure in  he various countries under 
study, a comparison can be made of these respective procedures. In Germany, En- 
gland and Sweden, the procedure for seimre is a public one. Since the Judges' Cham- 
bers Procedure Review Act of November 1993 (Stb. 1993,591), this is also the case 
for the Netherlands since the 1st of January 1994. 

4 Freedom of speech and the press and the substantive aspstctu orselaure farthe 
Ipnnrpcpses of wmoreil of objects &am circmlotlon and forfeiture 

Besides seizure for the purpose of uncovering the truth discussed in the previous 
section, in the Netherlaads there Is also seizure for the purposes of forfeiture and 
removal of objects from circulation. When objecls are seized to be forfeitad, they 
are, upon the conviction of the offender, definitively removed from his control. Forlei- 
ture, as known in the Netherlands, is a penalty which adversely affects the convicted 
person's assets. It is also an additional penalty which makes it ain oplional punishment. 
Since seizure is not legally required, the seizing officer is afforded broad discretion 
in deciding whether an object should be seized. The principles of due process, such 
as the principles of subsidiarity and proportionality must be duly regarded. Both 
the court and the investigating officers must heed these principles. Seizure may not 
take place where this would be 'clearly unreasonable.' This Uast criterion also applies 



where obijeca we to be seized in order to remove them from cireu.mlztltion. Whether 
seizure is 'unremonable' depends on the drcumstanaes of each case. 
These prioindples me also respeded in Germany, The principle of propacionali~ is 
expressly referred to art. lllm(1) STPIID. 

In Endand, as in the other wlmntries under investigation, the prjncipke of proporti- 
onality is oberved. 

Im Sweden in principle, an entire edition m y  be wued (TI? 10:8), be it that, 
where possible, the principle of proponionaliry must be applied (TF 10:6). 

In, comparison, it can be concluded that in all countries under investigation the 
principle. of proportionaliv is operative. The principle of proportionality is also 
applied by the European Court of Hwmn Rights, since interference with the freedom 
of speech and the press must mtisfy the condition of being 'hecessq in edernlocrafic 
society. '' This means that a 'bressimg social aced!" must exist and that the degree of 
interference must be proportional to the weight of the interest served by it. The 
ECWR may not readily consider seizure of an entire edition of wirings or films, 
or removal from circulation or forfeiture of these information carriers, 'kecessrwy 
h a democratic society", parkicularly not in those cases involving publications and 
persons which fmter public debate. 

5 Frwdom ofspeech and the press emd the prrocedurell aspects of seizure: for the 
purposes (ET forfeiture and removal from circulation 

In the Netherlands, the procedure far seizing objects for the purpose of forfeiture 
or removal from circulation is the same as for seizure to uncover the truth. 

In Germany procedures differ. For the purpose of Eiratiehung~be3c~"dI~fg~*~ahrnc~ 
art. I1 ln(1) StPO specifies the persons empowered to seize information carriemthe 
judge md Public Prosecutors ('Gefahr im Verzug')), bun not their deputies, axe e m p -  
wered to seize such materials as books and tape recordings. Under art. 74d of the 
German Penal Code (StGB), the judge is vested with the power to seize newsmaga- 
zines, 23C3~ause seimre of, often time-semitive, material may have gave consequences 
for a publisher's eccclnornic survival, especially when an entire edition is seized. "She 
procedure is the same as far seizure for the purpose of uncovering the truth. 

In England, the legal procedure for seizure of informaltion carriers for the purpose 
of rernovd from circulation or forfeiture is not regulated by PAGE, but by the 0bsc.e- 
ne Publications Acts 1959 and 1964 and the Public Olrdea Act 1986. Where state 
seae% public order manen or obscene publieations are involved, the special procedu- 
ral protection created for search and seizure under PACE is not applicable. The 
Obscene hb3ic&tions Acts and the Public Order Act do not provide a 'specid prom- 
dure'. Were  state secrets, public order matters or obscene publications are involved, 
miore far-reaching interference with the freedom of the speech and the press is dlo- 
wed. Frequently, interference with the freedom of speech and the press occurs even 



prior to publication through the instihtion of civil promec8in~ which m&m h possi- 
ble to impose several forms of 'prior restraint'. 
Except for these civil proceedings, the freedom of speech and tlae press is restricted 
by an infomid system of control such as the &dces, Press mot Broadcasting, adr- 
tee, the British b a r d  of Film Censors and the ~-notices" .rough this inhrmd 
system, doclaments may even be censored before publication and/or dissemination. 
Apart from being a form of unadulterated censorship, it also blocks people from 
seeking a court decision and is therefore even less acceptable than the civil procee- 
dings frequently instituted to prevent publication. 

Sweden has a similar informal system of control, which aims to 'promote jom&- 
tic ethics in newspapers and magazines.' The press ombudsman may address himself 
directly to an editor and request alterations. This makes the IT more restricdve 
in character. Furthermore, it Is thejmririehlerwho assesses whether a doclurner~t 
contains 'alleged state secrets9. I f  so, he must lodge a complaint within two weeks 
(TF" 10:2) with the court, which ultimately decides whether seizure should be lifted 
or continued (IF 110:4,5). If judge and jury in the end decide thalt no alleged state 
secrets are at stake, the documents or films hwe, in any ease, been out of circulatlen 
for a while. 

In the Netherlands, fortunately, no such informal system of control exists, There 
is a formal system of control based on the Code of Criminal Procedure. Under this 
Code, repguliw investigating officers have, in principle, only special powers of seizure. 
They may only seize relevant objects when they are confronted with such objects 
in the exercise of another power. As stated earlier, authoritative writers have advom- 
ted vesting dl investigating officers with general powers of seizure for the purpose 
of uncovering the truth in lieu of those provided in article 96 CCP, with the sole 
restriction that except for situations in which the offender is caught in flagrmte &licto, 
this would apply solely to the offenses as defined in article 671(1) CCP. Since ;ia sub- 
stantial number of offenses are referred to or specified in this section, in practice, 
investigating officers'poower of seizure is rather broad. It is the author's view 'that 
the police, in whose interest it. is to detect and resolve criminal offense, are not an 
appropriate body to decide on matters of freedom of speech and the press. That 
is why in Gemany the legislator h a  differentiated bemeen utterances made in new 
magazines sun$ utterances made is for example, films and books. Only the courts 
are empowered to seize news magazines, since suclz magazines are time-sensitive. 
Seizure of an entire edition may put a publisher's economic survival at risk. It is 
felt that judges axe better equipped to weigh constitutional rights against the interests 
of the police in investigating and prosecuting alleged offense. Judges and Public 
Prosecutors ('Gefabr inn Verzug" are empowered to seize such materials as films 
and books. Since criminal provisions, such as the provisions governing pornog;ra;phy 
and state secrets, are rather broadly formulated, the German legislator h a  opted 
in vesting the power to seize information carders in Public Pro~ecutlfor~ CGefahr 
im Verzug9) instead of the police, in order to avoid that information carriers seized 



have to be handed, back, because the h b l i c  Prosecutor subsequently fears that he 
may not be, able to prove the rase eo:~lncPu~ively. 
Of course, there are also drawbacks to vesting the power of seizure in judges and 
hb l i c  P r o ~ e a t o ~ ,  as in Germany. Frequently, the illegally printed matter Eras disap- 
peared in the internerring period. The reason why this regulation has nevertheless 
been made in Germany L that constitutional rights may be at stake, in this instance 
the freedom of speech and the press. These mnstirutional rights may be infringed 
upon by coercive meaures, making it imperative to build in as many safeguards 
as possible in respect of the implemenltatihlin of these meaures. One safeguard is 
that in cases dseizure of non time-sensitive informatian, Public Prosecutors, rather 
than the police, are empowered to seize. Where time-sensitive information is cancer- 
ned, only examining magistrates should have the power to seize, inasmuch as he 
or she is not: only a law enfoircer, but dso a guardian of justice. Exami~ng magistrates 
are in an even better position than Public Prosecutors to make a proper assessment 
d the interests involved. If t l~e power to seize. were to be vested in Public Prosecutors 
and examining magis.trates, the risk that prcrceeditugs are not instituted, or only long 
after seizure, may perhaps be avoided. In particular, material with a news d u e  should 
not be out of circulation for any longer than necessary. 

6 Recommendations 

To conclude this summary the recommendations made in lthe preceding chapters 
are summed up. As was said in the introduction to the conclusinn, a comparison 
of different legal systemswould enable the author to formulate a number of recam- 
mendations for improving the Dutch provisiorts in respect of seizure. Pts long as these 
provisions are not amended, the courts are left without any without a instrument 
to duly observe the right to freedom of speech and the press (art. 7 of the Constituti- 
on a11d art. 11 0 ECHR: 

1. For the purposes afthe Code of Criminal Procedure, bbjectsknd 'information 
carriers' should be distinguished as is done in Germany, England and Sweden. A 
bill introduced by the Dutch MP Jurgens proposes that, where journalistic work is 
concerned, seizure of information carriers for the purpose of uncovering the truth 
should be prohibited. The accent is on 'information'in this case and not on'carriers', 
as inr tire Dutch Computer Offenses Act. It is information that the police are after, 
not the carriers of such information. Not only original materials, as ira Germany, 
but also materials obtained from third persons should enjoy legal protection. As 
a result of a statutory regulation of journalistic privilege, judges would only have 
the power to interfere with this privilege in cases of pressing reasons. Consequently, 
seizure would only be justified in extraordinary circumstances, namely in ithose cases, 
in which serious bodily harm is inflicted. To begin with, an assessment has to be 
made as to whether the police are not reasonably capable &gathering the information 



themselves. If they are not reasonably capable of doing so, they may seize materials, 
however, in due obsenrance with the principles of pmportionality and subsidiarity. 

2. In the case of seimre for the purposes af forfeiture or removal from circulation, 
a balanced distinction should be made, based on the German example, bemeen 
time-sensitive and nom time-sensitive idonnation. In m e  of time-serrsitive infomati- 
on, the power of seizure is to be vested in the examining magistrates. Wuere the 
seizure of non-time-sensitive information is concerned, powers should rest with the 
Public Prosecutors. In addition, a distinction should be made hetween discussions 
of public matters and discussions of non-public matters. According Lo the European 
Court of Human Rights, public debate warrants protection. Seizure for dle purpose 
of forfeiture or removal from circulation will be readily assumed to be dispropohr~na- 
te in cases of public debate. The European Commission of Human Rights holds 
rha.t also in cases of writings offending public decency, the disproportirsnality of the 
seizure should assessed. In the MliIies case, the Commission felt that confiscation 
of all the paintings was disproportional and not 'necessary in a democratic societyty." 
The Commission's opinion corresponds with the author" sviw that both preventive 
interference, such as seizure, and repressive interference, such as removal from 
circulation and forfeiture, should not rerrder dissemination of information carriers 
impossible, unless there is a demonstrable ca~~sa l  link between the speech and physical 
violence. Seizure and forfeiture, or, as the case may be, removal from circulation, 
must nor take place in cases involving public debate. 




