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s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
           
Aquesta investigació conté algunes observacions sobre el fenomen de l’europeització del Dret 
penal dels Estats membres de la Unió Europea. En particular, tracta de profunditzar en les 
implicacions de la vinculació del legislador penal nacional tant a les regulacions europees com 
al principi de proporcionalitat i d’altres principis essencials del Dret penal. En primer lloc, la 
investigació descriu els instruments normatius que permeten a la Comunitat Europea i a la 
Unió Europea influir en el Dret penal dels Estats membres. Després, la investigació se centra 
en analitzar el exemple dels §§ 232 i 233 Codi penal alemany, els quals implementen la 
Decisió marc de 19 de juliol del 2002 respecte la lluita contra el tràfic d’éssers humans. En 
aquest cas, el legislador alemay ha complit els seus compromisos europeus, però no ha 
respectat el principi de proporcionalitat, ja que ha introduït incoherències dins el Dret penal 
alemany. Sobre la base dels resultats d’aquest anàlisi, aquesta investigació formula algunes 
propostes per una adequada “europeització” del Dret penal dels Estats membres de la Unió 
Europea i, en particular, per a una adequada tècnica legislativa dels Estats membres. En aquest 
context, el treball emfatitza la corresponsabilitat de la Comunitat Europea i la Unió Europea, 
per una banda, i els Estats membres, per l’altra, en aquest procés d’europeització. Per últim, la 
investigació conclou amb algunes observacions sobre la coordinació de la política criminal 
europea amb les polítiques criminals dels Estats membres. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This investigation contents some observations about the phenomenon of the Europeisation of 
the Criminal Law of the Member States of the European Union. In particular it goes deeply 
into the implications of the bond of the national legislator to respect both the European 
regulations and the principle of proportionality as well as further fundamental principles of the 
Criminal Law. First of all this work describes the normative instruments that allow the 
European Community and the European Union to influence the Criminal Law of the Member 
States. Afterwards it analyses the example of the §§ 232, 233 of the German Penal Code, 
which implement the Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking 
in human beings. In this case, the German legislator has fulfil its European compromises, but 
has not respected the principle of proportionality, because it has introduced inconsistencies in 
the German Criminal Law: this example is therefore a case of unsatisfactory implementation of 
European regulations. On the basis of the results of this analysis, this investigation formulates 
some proposals for an adequate „Europeisation” of the Criminal Law of the Member States of 
the European Union and in particular for an adequate methodology of the legislation of the 
Member States. In this context, the work emphasizes the co-responsibility of the European 
Community and European Union on the one hand and the Member States on the other hand for 
this Europeisation process. Finally the work concludes with some observations about the 
coordination of European and national Criminal Law Policy. 
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
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Conseqüències de la vinculació dels legisladors penals dels Estats Membres a les regulacions 
europees, així com al principi de proporcionalitat. 
Reflexions sobre la legislació penal europeitzada ― al mateix temps, un anàlisi crític dels §§ 232 i 
233 del Codi penal alemany 
 
 
 
 
I. Introducció 
 
1. El Dret europeu confronta als ordenaments jurídics nacionals amb una situació nova i 
complexa. Aquesta situació es caracteritza pel fet que la Comunitat Europea (CE) i la Unió 
Europea (UE) tenen vies per influir en la legislació dels Estats membres. A aquest respecte, el 
Dret penal no constitueix una excepció. En efecte, el Dret penal és una materia que no és 
resistent ni davant el Dret comunitari1 ni davant el Dret de la Unió Europea, ja que tant la CE 
como la UE tenen en les seves mans mecanismes, prevists pels respectius tractats (de la CE i de 
la UE), que els hi permeten incidir directa o indirectament en el Dret penal del Estats membres. 
Exemples d’aquests instruments són, entre d’altres, el mandat d’assimilació, la competència per 
dictar directives o l’harmonització dels ordenaments jurídics mitjançant les decisions marc. Tot 
això genera una “nova realitat a Europa” i, en concret, “el fenomen de l’Estat integrat, el cual es 
defineix en un número cada vegada més gran de les seves activitats com un Estat “membre” i ja 
no com a subjecte estatal singular. D’aquesta manera, sorgeix una nova estructura composta 
que es caracteritza per la duplicació dels nivells jurídics [...]”2. Aquest fenomen té lloc de 
manera semblant en l’àmbit dels Tractats Internacionals (per exemple, de l’ODCE, les Nacions 
Unides, etc.), però es manifesta a Europa amb especial intensitat, en primer lloc, degut a la 
institucionalització dels mecanismes d’incidència de les institucions europees en els Drets 
penals nacionals i, en segon lloc, degut a l’extensió dels àmbits del Dret penal que es veuen 
afectats per la normativa europea.  
 
2. Algú podria ser de l’opinió de què la existència de regulacions europees que són apropiades 
per influir en els ordenaments jurídico-penals dels Estats membres és un fet que no planteja 
especials problemes. Segons aquesta perspectiva, cada Estat membre sols hauria d’acceptar 
l’aplicabilitat immediata de determinades normes europees i de dur a terme en el propi 
ordenament jurídic aquelles modificacions legislatives que la CE i la UE decidissin en l’exercici 
de les competències que tenen atribuides pels tractats. En aquest plantejament, els problemes 
esencials vinculats a la europeització dels Drets penals nacionals serien, principalment, de 
naturalesa política, com és el cas, per exemple, de la reserva que es manifesta en el debat polític 
d’alguns Estats membres davant el Dret comunitari i el Dret de la Unió (paraula clau: 
euroescèptics). No obstant, aquesta manera de veure les coses és incompleta i, per això, no 
aconsegueix oferir una explicació de la realitat de la influència de la CE i la UE en els 
ordenaments jurídico-penals estatals. Aquesta influència és una font de complexitat pels Drets 
penals nacionals que va més enllà d’un simple compliment de determinats compromisos i 
arriba a afectar el nucli del Dret penal. En efecte, la relació entre el Dret europeu i els 

                                                           
1 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 1. ed., 2005, § 8, núm. marg. 1 ss.; Weigend, ZStW 105 (1993), p. 
778. 
2 Dannecker, ZStW 117 (2005), p. 747.  
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ordenaments jurídics dels Estats membres genera nombrosos problemes com, per exemple, la 
legitimació de la CE i la UE per aprovar regulacions que incideixin en el Dret penal, així com la 
definició de les competències de la CE i UE en aquests sentit. Però és que encara que fos 
possible resoldre aquests problemes, quedaria una qüestió que encara s’ha de treballar a fons, i 
aquesta és la següent: com ha de dur a terme l’Estat membre la seva activitat legislativa a la 
vista de les regulacions europees?, és a dir, quins criteris han d’orientar una correcta legislació 
nacional europeitzada? 
 
3. Aquesta complexitat queda clara a la vista d’una contemplació crítica de la legislació 
alemanya en l’àmbit de la tràfic d’éssers humans. El legislador alemany ha dut a terme, 
mitjançant la 37ª Llei de reforma del Codi penal, algunes modificacions3 que superen 
generosament les exigències mínimes de la Decisió marc del Consell del 19 de juliol del 2002, 
relativa a la lluita contra la tràfic d’éssers humans4. La trasposició d’aquesta Decisió marc és 
problemàtica.  
 
Especialment polèmic és el cas de la “usura de salari“ (ocupació en condicions de treball 
desfavorables), que fins la 37ª Llei de reforma del Codi penal es castigava amb una pena 
relativament moderada (§ 291 Codi penal alemany), la qual queda, a partir de l’entrada en vigor 
de la 37ª reforma, abastada pel § 233 Codi penal alemany5. Amb aquesta reforma del Codi 
penal, el legislador alemany ha introduït contradiccions valoratives en el Codi penal alemany6, 
ja que la “usura de salari“ es castiga avui amb una pena més greu que qualsevol altre cas 
d’usura, sense que existeixi un motiu que justifiqui aquesta diferència de tractament. Més 
endavant (v. III) examinaré amb detall la problemàtica vinculada a aquests preceptes; ara bé, ja 
aquí vull esmentar la idea central d’aquest treball: el legislador penal de l’Estat membre està 
vinculat tant a les normes europees com als principis del Dret penal, en especial, al principi de 
proporcionalitat. Això exclou la possibilitat d’una incorporació “automàtica“ de les regulacions 
europees, ja que els principis del Dret penal estableixen límits a l’espai de joc del legislador 
penal. Això exigeix una reflexió sobre les implicacions d’aquesta doble vinculació del legislador 
nacional. Especial atenció es dedicarà a la qüestió de la tècnica legislativa dels Estats membres 
en la legilació penal, així com a la interpretació de l’abast de les competències de la CE i la UE. 
 
 
 
II. Els instruments de la CE i la EU que influeixen en el Dret penal dels Estats membres 
 
1. Es discuteix sobre moltes qüestions penalment rellevants en torn els tractats de la CE i la UE. 
Així, es discuteix sobre la pertinença de les sancions comunitàries al Dret penal, sobre l’abast de 
les competències de la CE i la UE en l’àmbit del Dret penal, així com sobre els límits dels 
instruments creats pels tractats per a incidir sobre els ordenaments nacionals.  
 

                                                           
3 BGBl 1, 239. 
4 Sobre aquesta reforma, v. Renzikowski, JZ 2005, p. 879 ss. 
5 Lackner/Kühl, StGB, 26ª ed., 2007, § 232, núm. marg. 5; Tröndle/Fischer, StGB, 54ª ed., 2006, § 233, núm. marg. 7 ss. 
6 Frisch, GA 2007, p. 264; Silva Sánchez, Revista penal, gener 2004, p. 143. 
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2. Des de la perspectiva del Dret penal, són rellevants les següents repercusions del Dret 
comunitari. En primer lloc, el principi de la primacia o prioritat del Dret comunitari7, segons el qual, 
en cas de conflicte entre el Dret comunitari i el Dret nacional, s’ha d’aplicar el primer. D’acord 
amb això, els preceptes penals nacionals que no siguin compatibles amb el Dret comunitari 
―amb els seus principis fonamentals de la proporcionalitat, de la prohibició de discriminació, 
etc. o amb les llibertats fonamentals de la lliure circulació de mercaderies, de prestacions, de 
persones i de capital―8, no són aplicables, tal com ha declarat el Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees (TJCE) 9. A més, sobre la base del mandat de fidelitat a la Comunitat o deure 
de lleialtat (art. 10 TCE), el legislador penal de l’Estat membre està obligat a modificar aquells 
preceptes penals nacionals que estiguin en contradicció amb el Dret comunitari. En segon lloc, 
cal esmentar el mandat d’assimilació, el qual ha estat deduït pel TJCE del mandat de fidelitat a la 
Comunitat (art. 10 TCE). D’acord amb el mandat d’assimilació, els Estats membres estan 
obligats a protegir els interessos comunitaris amb la mateixa intensitat que els corresponents 
interessos nacionals10. Ara bé, si l’Estat membre en qüestió no preveu regulació alguna que 
protegeixi els corresponents interessos nacionals (i, des de la perspectiva comunitària, sembla 
necessari protedir aquests interessos comunitaris), els Estats membres estan obligats a 
garantitzar una protecció dels interessos comunitaris mitjançant sancions eficients, 
proporcionades i intimidatòries11. En el important cas de la protecció dels interessos financers 
de la CE, aquests deures ja están previstos expressament en l’art. 280.2 TCE. En tercer lloc, és 
important la competència per dictar directives, segons la qual la CE pot obligar als Estats membres 
a sancionar determinats comportaments. Sobre l’abast de l’instrument de les directives (art. 249.3 
TCE) es discuteix intensament12. I en quart lloc, té gran importancia el mandat de la interpretació 
conforme al Dret comunitari, d’acord amb el qual els Estats membres han d’interpretar els seus 
preceptes dins del possible en consonància amb el Dret comunitari: això no regeix sols pels 
àmbits afectats directament per les directives, si no per tot l’ordenament jurídic dels Estats 
membres13. 
  
3. En l’àmbit del Dret de la Unió Europea trobem, en el marc de la colaboració policial i en la 
justícia (tercer pilar) els instruments més importants d’incidència en els Drets penals nacionals. 
El tercer pilar de la UE persegueix la garantia d’un espai de “llibertat, seguretat i justícia“ 
mitjançant la evitació i lluita contra la criminalitat, en especial contra el terrorisme, la tràfic 
d’éssers humans i els delictes contra els infants, de tràfic il.legal de drogues i armes, de 
corrupció i del frau (art. 29 TUE). Per la consecució d’aquesta meta té especial importància 

                                                           
7 Aquest principi desenvolupat pel TJCE (1964,1251 - Rs. 6/64 v. 15.7.1964, Costa/Enel) ha estat relativitzat pel 
Tribunal Constitucional Federal alemany a les sentències “Solange I” del 29.5.1974 (BVerfGE 37, 271) i “Solange II” 
del 22.10.1986 (BVerfGE 73, 339). V. Satzger, Die Europäisierung des Strafrechts. Eine Untersuchung zum Einfluß des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Strafrecht, 2001, p. 483 ss.; Hecker, Europäisches Strafrecht, 2005, 
2005, § 9, núm. marg. 6. 
8 Ligeti, Strafrecht und strafrechtliche Zusammenarbeit in der Europäischen Union, 2005, p. 249. 
9 Sentència “Costa./.Enel” [nota 7]. 
10 V. al respecte Böse, Strafen und Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, 1996, p. 415 ss.; Ligeti [nota 8], p. 
253 ss.; Tiedemann, ZStW 116 (2004), p. 950 ss. 
11 Satzger [nota 7], p. 331 ss., mamb referències a la jurisprudència del TJCE (Sentència del blat de moro del 21. 9. 
1989). 
12 v. Böse, GA 2006, p. 209. Crític Hefendehl, Der EuGH stellt die strafrechtliche Kompetenzordnung auf dem Kopf ― 
und wundert sich über Kritik, a: Joerden, Jan C./ Szwarc, Andrzej J. (Hrsg.), Europäisierung des Strafrechts in Polen 
und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen, 2007, p. 41-58. 
13 Böse [nota 10], p. 425 ss.; Ligeti [nota 8] , p. 258; Satzger [nota 1], § 8 núm. marg. 80 ss., 84 ss.; Weigend, ZStW 105 
(1993), p. 781. 
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l’aproximació dels preceptes penals dels Estats membres (art. 29.2 TUE). Especialment rellevant 
és, en primer lloc, l’instrument de la decisió marc, la qual és un instrument intergovernamental 
que té com a objectiu l’harmonització dels Drets penals. Les decisions marc defineixen els 
pressupòsits mínims que els Estats membres han d’incorporar a la pròpia legislació penal (art. 
31. e TUE). Careixen d’efectes directes, però són vinculants pels Estats membres. D’especial 
importància és el fet que les decisions marc poden contenir uns mínims de penes màximes pels 
comportaments que regulen14. A més, el TJCE ha traslladat el principi de la interpretació 
conforme al Dret comunitari a les decisions marc, és a dir, ha reconegut el principi 
d’interpretació conforme al Dret de la Unió europea15. En segon lloc, dins l’àmbit del Dret de la Unió 
Europea cal destacar el conveni internacional entre Estats membres (art. 34.d TUE), instrument 
que també té caràcter intergovernamental ―un exemple important és el Conveni sobre la 
protecció dels interessos financers de la CE del 26 de juliol del 1995. 
 
4. Aquests instruments que s’han esbossat breument són les vies formalment reconegudes 
d’influència de la CE i la UE en els ordenaments penals dels Estats membres. Alguns d’aquests 
instruments exclouen la necessitat d’una activitat addicional del legislador nacional ―por 
exemple, la interpretació conforme al Dret comunitari― i, per tant, no interessa dedicar-lis 
massa atenció en aquestes línies, ja que no afecten a l’activitat legislativa, sino a la de qui ha 
d’aplicar el Dret. En canvi, aquí sí interessa tenir especialment presents els instruments que 
requereixen una activitat addicional del legislador nacional. Exemples són les directives, les 
decisions marc i els convenis, tots ells instruments que confronten al legislador nacional amb la 
responsabilitat de europeitzar el propi ordenament jurídico-penal. Les consideracions següents 
analitzen aquest aspecte a partir de l’exemple de les normes europees sobre tràfic d’éssers 
humans. 
 
 
 
III. Els §§ 232 i 233 del Codi penal alemany: contradiccions valoratives com a conseqüència 
d’una incorporació insatisfactòria d’una regulació europea 
 
1. L’exemple dels §§ 232 i 233 del Codi penal alemany, els quals han estat modificats per 
incorporar a l’ordenament penal alemany la Decisió marc del Consell del 19 de juliol del 2002, 
relativa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans16, serveixen per explicar en concret la 
problemàtica mencionada a la introducció, la qual pot aparéixer en tots els àmbits del Dret 
penal afectats per normes europees17. 
 
Confome l’esmentada Decisió marc, els Estats membres adopten les mesures necessàries per 
garantir la punibilitat de les infraccions contemplades en els arts. 1 i 2 amb sancions penals 
efectives, proporcionades i disuasòries (art. 3). L’art. 1 comprén:  
 

1. la captació, el transport, el trasllat, l’acogida, la subsegüent recepció d’una persona, 
inclosos l’intercanvi o el traspàs del control sobre ella, quan 

                                                           
14 Hecker [nota 7], § 11, núm. marg. 2-6. 
15 TJCE 16.6. 2005 – C-105/03, cas “Pupino”. 
16 ABlEG 2002 Nr. L 203/1. 
17 Sobre els problemes per mantenir la coherència del Dret penal nacional als països nòrdics, v. Elholm, FS-Jung, 2007, 
p. 136 ss. 
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a) es faci ús de la coacció, la força o l’amenaça, inclòs el rapte, o 
b) es faci ús de l’engany o frau, o  
c) hagi abús d’autoritat o de situació de vulnerabilitat, de manera que la persona no 
tingui una alternativa real i acceptable, excepte sotmetre’s a l’abús, o 
d) es concedeixin o rebin pagaments o beneficis per conseguir el consentiment d’una 
persona que posseeixi el control sobre una altra persona,  
 
amb la finalitat d’explotar el treball o els serveis de l’esmentada persona, inclosos al 
menys el treball o els serveis forçats, l’esclavitud o pràctiques similars a l’esclavitud o la 
servitud, 
 
o amb la finalitat d’explotar la prostitució aliena o exercir d’altres formes d’explotació 
sexual, inclosa la pornografia. 
 
2. El consentiment d’una víctima del tràfic d’éssers humans a l’explotació, prevista o 
consumada, no es tindrà en compte quan s’hagi fet ús dels mitjans indicats en l’apartat 1. 
 
3. Quan la conducta a que es fa referència a l’apartat 1 afecti a un nen, constituirà delicte 
punible fins i tot quan no s’hagi fet ús dels mitjans indicats en l’apartat 1. 
 
4. A efectes de la present Decisió marc, s’entendrà per «nen» tota persona menor de 18 
anys. 

 
L’article 2 preveu el càstig de la inducció i la complicitat, així com de la tentativa d’aquests 
comportaments. A més, la decisió marc preveu a l’art. 3 el deure d’asegurar la punibilitat de les 
infraccions de l’art. 1 con penes màximes privatives de llibertat que no siguin inferiors a 8 anys 
quan es constatin determinades circumstàncies que agreujen el fet.  
 
Les modificacions experimentades pel Codi penal alemany com a conseqüència de la 
incorporació d’aquesta Decisió marc són les següents18: 
 

§ 232 Tràfic d’éssers humans amb la finalitat de l’explotació sexual 
 
(1) Qui condueixi una altra persona, aprofitant una situació de coacció o de 
desamparament cinvulada amb la seva estada en un país estranger a l’entrada o 
continuació en la prostitució o a realitzar amb el autor o un tercer o en deixar a l’autor o 
a un tercer que realitzin amb ella accions sexuales mitjançant les quals sigui explotada 
serà castigat amb pena de privació de llibertat de sis mesos a deu anys. Igualment serà 
castigat qui condueixi a una persona menor de vint-i-un anys a l’entrada o continuació 
en la prostitució o en la resta d’accions sexuals descrites a la frase 1. 
 (2) La tentativa és punible. 
(3) [...] 
(4) [...] 

                                                           
18 De les modificacions fetes a conseqüència de la incorporació de la Decisió marc a l’ordenament jurídic alemany sols 
es reprodueixen les que resulten rellevants pel present treball.  
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(5) En els supòsits menys greus de l’apartat primer s’ha de condemnar a una pena de 
privació de llibertat de tres mesos a cinc anys, en els supòsits menys greus dels apartats 
3 i 4, a una pena de privació de llibertat de sis mesos a cinc anys. 
 
§ 233 Tràfic d’éssers humans amb la finalitat de l’explotació laboral 
 
(1) Qui condueixi a una altra persona, aprofitant una situació de coacció o de 
desamparament relacionada amb la seva estada en un país estranger, a l’esclavitud, la 
servitud, la Schuldknechtschaft (servitud per saldar deutes) o a acceptar o continuar amb 
una feina amb ell o amb un tercer en condicions de treball que es trobin en una 
desproporció que crida la atenció respecte a les condicions de treball d’altres empleades 
o empleats que realitzin la mateixa o semblant activitat, serà castigat amb pena de 
privació de llibertat de sis mesos a deu anys. Amb la mateixa pena serà castigat qui 
condueixi a una persona menor de vint-i-un anys a l’esclavitud, servitud o 
Schuldknechtschaft o a assumir o continuar amb una ocupació descrita a la frase primera. 
(2) La tentativa és punible. 
(3) Para aquest cas també regeix el que es disposa al § 232 ap. 3 a 5. 

 
La incorporació de la Decisió marc relativa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans duta a 
terme pel legislador alemany planteja moltes preguntes. Especial atenció mereixen dos aspectes 
i, en concret, el cas de l’explotació de la força de treball en el § 233 Codi penal alemany (v. al 
respecte infra III 2 a 4), així com el fet que el § 232.1 frase 2 Codi penal alemany abasta el cas de 
la conducció de una persona menor de 21 anys a entrar o continuar en la prostitució o els 
comportaments sexuals descrits a la frase 1 del § 232.1 (v. al respecte infra III.5).  
 
2. Repecte al nou § 233 Codi penal alemany, cal analitzar, en primer lloc, el nou tractament penal de 
la “usura de salari“. Abans de la 37ª Llei de reforma, aquest comportament l’abastava el § 291 
Codi penal alemany (usura)19, precepte que preveu una pena privativa de llibertat de fins tres 
anys o una pena de multa. Després de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei de reforma, la 
“usura de salari“ queda també abastada pel nou § 233 Codi penal alemany (en concret, sota la 
“ocupació en condicions de treball desfavorables”20). Aquest concurs es resol, en virtut del 
criteri de l’especialitat, en favor de l’últim precepte21, de manera que la “usura de salari“ es 
castiga amb una pena privativa de llibertat de sis mesos a deu anys o, en els casos meys greus, 
amb una pena privativa de llibertat de tres mesos a cinc anys ( § 233.3 Codi penal alemany). Ara 
bé, en virtud del principi de proporcionalitat, els marcs penals escollits pel legislador han 
d’expressar sempre una valoració de la gravetat del fet punible. Per aquest motiu, a la vista de 
la modificació introduïda al § 233 Codi penal alemany, es planteja la pregunta de si el legislador 
alemany era conscient de la seva vinculació al principi de proporcionalitat, és a dir, si la pena 
actualment prevista per la “usura de salari“ és un reflex de la gravetat d’aquest comportament. 
Sols és possible trobar dues explicacions per a aquesta modificació: o bé s’ha produït una 
modificació valorativa segons la qual, conforme a la 37ª Llei de reforma, la “usura de salari“ es 
considera més greu, tot i que no se coneixen els motius de tal canvi valoratiu; o el legislador 

                                                           
19 Lampe, Der Strafrechtliche Schutz der Arbeitskraft, in: Festschrift für Reinhart Maurach, 1972, p. 387; Schroeder, 
NJW 2005, p. 1394. 
20 Schönke/Schröder/Eisele, StGB Kommentar, 27ª ed., 2006, § 233, núm. marg. 5, 6. 
21 Kindhäuser, Strafgesetzbuch. Lehr- und Praxiskommentar, 3ª ed., 2006, § 233, núm. marg. 8; Tröndle/Fischer, § 233, 
núm. marg. 9. 
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alemany no pretenia expressar una nova valoració de la “usura de salari“ i, degut a una mala 
tècnica legislativa, no ha percebut que, mitjançant la reforma, ha introduït incoherències en el 
tractament penal dels casos d’usura i, d’aquesta manera, ha lesionat el principi de 
proporcionalitat. Aquesta última explicació és més convincent. Encara més interessant és el fet 
que el legislador alemany podria haver evitat aquesta contradicció valorativa i, en concret, 
aprofitant tot l’espai de joc que li deixava la Decisió marc22. En efecte, l’article 1 de la Decisió 
marc no es refereix a acceptar o continuar amb una feina amb ell o amb un tercer “en condicions 
de treball que es trobin en una desproporció que crida la atenció respecte a les condicions de 
treball d’altres empleades o empleats que realitzin la mateixa o semblant activitat“. La Decisió 
marc sols exigeix als legisladors dels Estats membres que castiguin amb pena la explotació 
mitjançant treballs o prestacions realitzats sota coacció, la exclavitud o relacions semblants a 
l’esclavitud o la servitud, i no exigeix la criminalització de totes les formes d’explotació de la 
força de treball. 
 
Però és que inclús si, amb l’argument de què la “usura de salari“ és semblant a la servitud, es 
pogués defensar l’opinió de què la “usura de salari“ està inclosa entre els comportaments de 
l’art. 1 de la Decisió marc, tampoc hauria existit la necessitat de què el legislador alemany 
augmentés la pena prevista al Codi fins la 37ª Llei de reforma, ja que l’article 3 de la Decisió 
marc sols preveu que es castiguin els comportaments dels articles 1 i 2 amb penes “efectives, 
proporcionades i disuasòries“, sense establir un mínim de pena i sense suggerir que tots els 
comportaments de l’article 1 de la Decisió marc contenen el mateix grau d’injust i mereixen, per 
aquesta raó, ser tractats de forma igual. En conseqüència, la “usura de salari“ podria haver 
continuat amb la mateixa pena. 
 
3. En segon lloc, l’equiparació prevista al § 233 Codi penal alemany entre esclavitud, servitud, la 
Schuldknechtschaft (servitud per saldar deutes) i l’ocupació en condicions de treball 
desfavorables no té cap justificació, ja que aquests comportaments presenten diferents graus de 
relevància23. La “usura de salari“, que queda abastada per l’ocupació en condicions de treball 
desfavorables, és menys greu que l’esclavitud24 i, per tant, no pot ésser tractada de la mateixa 
manera que aquesta darrera. Sembla que el legislador alemany pretenia incloure sota el terme 
“relació laboral desfavorable“ una “relació semblant a l’esclavitud“; tot i això, en la definició 
legal no es troba “cap dels elements que caracteritzen la similitud amb l’esclavitud (llibertat 
limitada, personalitat jurídica restringida com a mínim de facto, explotació) ― En canvi, aquests 
elements són immanents, ja pel mateix concepte, a tots els altres resultats típics del § 233 Codi 
penal alemany (esclavitud, etc.)“ 25. Tampoc convenç l’equiparació de la “servitud per saldar 
deutes” ―una relació de treball en la qual el creditor explotar a través dels anys la força de 
treball del deutor amb la finalitat de saldar deutes26― i l’ocupació en condicions de treball 
desfavorables, perquè existeixen diferències quant el grau d’injust d’ambdós comportaments. 
Tot i que a la “usura de salari“, al igual que a la “servitud per saldar deutes”, la prestació 
laboral i el salari o la reducció del deute respectivament es troben en una relació ostensivament 
desproporcionada, existeix entre elles una diferència important, ja que en el cas de la “usura de 
salari“ la situació de coacció existeix amb independència de l’autor, mentre que en el cas de la 

                                                           
22 Schönke/Schröder/Eisele, § 233, núm. marg. 9. 
23 Així Renzikowski, JZ 2005, p. 884. 
24 Schroeder, GA 2005, p. 308; Schönke/Schröder/Eisele, § 233, núm. marg. 9. 
25 Eydner, NStZ 2006, p. 13 s.  
26 Kindhäuser, StGB, § 233 núm. marg. 4; Schroeder, NJW 2005, p. 1396. 
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“servitud per saldar deutes” el autor té una especial posició de poder en la seva relació amb la 
víctima; en realitat, l’injust de la “servitud per saldar deutes” sembla més pròxim al de 
l’esclavitud o la servitud que al de la “usura de salari“ 27. En aquest punt es planteja de nou la 
pregunta de si estem davant un canvi de valoració i no davant una incoherència valorativa del 
legislador, i de nou sembla que la hipòtesi del canvi de valoració és poc verosímil28. I el que 
sorprèn és que el legislador alemany no estava obligat per la Decisió marc a introduir aquestes 
modificacions, ja que aquesta li deixava espai suficient per a mantenir la jerarquia de valors 
vigent fins al moment al Codi penal alemany. 
 
4. Els defectes de tècnica legislativa del § 233 Codi penal alemany no desapareixen pel fet que la 
jurisprudència pot intentar corregir les incoherències introduïdes pel legislador. De entrada, la 
jurisprudència pot imposar la pena inferior del § 233.3 Codi penal alemany amb l’argument de 
la menor gravetat de la “usura de salari“. Aquesta interpretació aconseguiria reduir la 
diferència de pena entre la “usura de salari“ i la resta de supòsits d’usura, però encara deixaria 
una diferència de pena entre la primera i els últims que seria difícil de justificar. Una segona 
alternativa per a la jurisprudència consistira en subsumir en el § 233 Codi penal alemany els 
supòsits de “usura de salari“ sols quan aquesta usura estigués acompanyada d’elements de 
similitud amb l’esclavitud, mentre que la resta de supòsits de “usura de salari“ quedarien en 
l’àmbit d’aplicació del § 291 Codi penal alemany. Això implicaria fer una reducció teleològica 
de l’àmbit d’aplicació del § 233 Codi penal alemany29 que mantindria la coherència sistemàtica 
de l’ordenament jurídico-penal alemany i, a més, podria ser qualificada de interpretació conforme 
al Dret de la Unió europea en la mesura en que estaria més pròxima al telos de la Decisió marc que 
el mateix tenor literal del § 233 Codi penal alemany. 
 
5. El segon aspecte que cal analitzar en la incorporació de la Decisió marc relativa a la lluita 
contra el tràfic d’éssers humans és la última frase del § 232.1 Codi penal alemany: 
 

Igualment serà castigat qui condueixi a una persona menor de vint-i-un anys a l’entrada 
o continuació en la prostitució o en la resta d’accions sexuals descrites a la frase 1. 

 
Aquesta frase també conté problemes, ja que castiga tot comportament consistent en conduir a 
una de les situacions de la frase 1 del § 232.1 Codi penal alemany sense que calgui una situació 
de coacció. La víctima pot ser qualsevol persona menor de 21 anys, de manera que queda clar 
que “aquesta regulació pot conduir a la conclusió, valorativament contradictòria, de castigar a 
qui condueix a una prostituta de 20 anys a continuar una ocupació (no explotadora) conforme al 
§ 1. 2 Llei de prostitució“ 30. Aquí es constata de nou que el legislador alemany no ha respectat el 
principi de proporcionalitat; ara bé, en aquest cas les incoherències es produeixen entre el Dret 
penal i una llei extra-penal. El legislador penal alemany hauria d’haver incorporat al Codi penal 
la regulació prevista a la Decisió marc de manera coherent amb la Llei de prostitució o, si no, 
hauria d’haver pensat en modificar la Llei de prostitució.  
 

                                                           
27 Eydner, NStZ 2006, p. 12. 
28 Sostenen aquesta opinió, amb raó, Eydner, NStZ 2006, p. 14; Schroeder, NJW 2005, p. 1396. 
29 Així també Eydner, NStZ 2006, p. 14; Schroeder, NJW 2005, p. 1396; en sentit semblant, Schönke/Schröder/Eisele, § 
233, núm. marg. 9. En contra Lackner/Kühl, § 233, núm. marg. 5. 
30 Kindhäuser, StGB, § 232 núm. marg. 10; Lackner/Kühl, § 232, núm. marg. 8; Schönke/Schröder/Eisele, § 232, núm. 
marg. 20; Wolters, SK-StGB, § 232, núm. marg. 25; Tröndle/Fischer, § 232, núm. marg. 17 s. 
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IV. Una europeització adequada dels ordenaments jurídico-penals dels Estats membres 
 
1. L’exemple de la incorporació de la Decisió marc del Consell de 19 de juliol del 2002 relativa a 
la lluita contra el tràfic d’éssers humans al Codi penal alemany i els problemes units a ella 
mostren la necessitat que tots els legisladors penals dels Estats membres siguin conscientes de 
què en la europeització del seu ordenament jurídico-penal s’han d’observar tant les obligacions 
“europees“ com els principis del Dret penal, en especial, el principi de proporcionalitat. En efecte, no 
seria convincent que el legislador penal nacional incorporés cegament les regulacions europees, 
introduís en conseqüència incoherències valoratives en el propi Dret penal i deixés la resolució 
de les asistematicitats als tribunals. És evident que el jutge, davant una manca de 
proporcionalitat, pot intentar construir una racionalitat del legislador que aquest últim no va 
tenir en realitat. Tot i això, un tractament correcte del problema de la europeització ha de tenir 
lloc primer de tot en l’àmbit de la legislació, raó per la qual és necessària una tècnica legislativa 
convincent. 
 
2. Per tal que la europeització dels ordenaments jurídico-penals nacionals no generi 
contradiccions valoratives en les lleis penals nacionals, en principi, la UE hauria d’intentar deixar 
als legisladors penals dels Estats membres espai suficient per tal que aquests últims duguin a 
terme les modificacions legislatives necessàries i, al temps, puguin respectar la proporcionalitat 
dins el propi ordenament. Això no és un dessideratum sense fonament, ja que té la seva base en el 
mandat de consideració (art. 6.3 TUE: “la Unió respectarà la identitat nacional dels seus Estats 
membres”) i, a més, constitueix una meta, reconeguda expressament pel Consell, en el marc de 
l’activitat de la UE31. D’això es pot deduir que la UE defensa una política criminal de 
l’harmonització respectuosa amb les peculiaritats nacionals. Ara bé, d’aquí s’han d’extraure 
conseqüències concretes, és a dir, una veritable atenció a les peculiaritats político-criminals 
nacionals o, amb altres paraules, a les consideracions de mereixement i necessitat de pena dels 
Estats membres. A partir d’aquí es pot deduir un denominador comú que defineixi aquells 
estandars mínims del Dret penal en la UE que deixin als Estats membres tot l’espai de joc 
possible per tal que aquests mantinguin les seves consideracions de necessitat i mereixement de 
pena32. Ara bé, això no significa que les consideracions político-criminals nacionals no hagin de 
ser modificades mai per les exigències político-criminals europees (sobre la situació a la qual 
s’enfronta el legislador nacional en tal cas, v. infra V). En definitiva, la UE té la “primera meitat” 
de la responsabilitat per una adequada europeització dels ordenaments penals nacionals33. Ara bé, amb 
això encara no es garanteix una correcta europeització dels Drets penals dels Estats membres, ja 
que està en mans del legislador penal nacional aprofitar l’espai de joc que li deixa la norma 
europea (per exemple, la decisió marc) de tal manera que mantingui mentre sigui possible la 
jerarquia de valors plasmada en les pròpies lleis penals. Per tant, la “segona meitat de la 
responsabilitat per una europeització convincent i respectuosa amb els principis del Dret penal incumbeix 
al legislador penal nacional.  
 
3. Ara bé, no es pot oblidar el fet que es pot donar el cas en què el Estat membre no pot dur a 
terme l’europeització del propi ordenament jurídico-penal sense modificar la pròpia jerarquia 
                                                           
31 V. KOM(2004) 334, p. 18, citat per Elholm [nota 17], p. 146. 
32 Hassemer, ZStW 116 (2004), p. 314 s.; Satzger [nota 7], p. 325 ss. 
33 Hryniewicz, Europäische Delikte, Europäische Rechtsgüter, a: Joerden/Szwarc [nota 12], p. 59-60. 
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de valors, degut a que la norma europea no li deixa suficient espai per mantenir-la. Aquesta 
situació es pot generar, per exemple, quan una decisió marc és rígida quant el seu contingut o 
també quan el mandat d’assimilació obliga a un Estat membre a criminalitzar un comportament 
que fins el moment era impune quan es dirigia contra els interessos nacionals equivalents. Què 
passa exactament en aquests supòsits? 
 
 
 
V. Competència “indirecta” de la CE i la UE en el Dret penal nacional mitjançant el principi de 
proporcionalitat 
 
1. En els casos que s’acaben de mencionar, el legislador penal nacional perd l’autonomia per 
decidir sobre la resposta penal a determinats comportaments, degut a que la regulació europea 
li imposa una determinada valoració. En efecte, en aquests supòsits, el legislador penal nacional 
ha de substituir algunes de les seves consideracions de mereixement i necessitat de pena per les 
consideracions formulades per “Europa“. Aquesta pèrdua d’autonomia no s’ha de veure 
sempre amb ulls crítics. És cert que pot ser la conseqüència d’una falta de consideració, per part 
de les institucions europees, de les peculiaritats político-criminals dels Estats membres; tot i 
això, la pèrdua d’autonomia pot estar justificada. La qüestió és quan es pot justificar aquesta 
reducció de l’autonomia del legislador penal nacional. En la meva opinió, això està justificat, en 
primer lloc, quan es tracta de la protecció d’interessos europeus. Aquesta política-criminal 
europea ha de estar recolçada pels Estats membres, perquè, en cas contrari, Europa careix de ius 
puniendi per a protegir els seus béns jurídics34. Un segon àmbit en el qual estaria justificada la 
imposició per part de les normes europees d’una modificació de la jerarquia de valors nacional 
és el cas de la criminalitat transfronterera. Respecte a aquesta classe de criminalitat existeixen 
dues grans opinions: segons la primera, és necessari harmonitzar els preceptes del Dret penal 
material, mentre que la segona opinió considera que el problema de la persecució d’aquesta 
classe de criminalitat es pot resoldre mitjançant la millora de la cooperació35. El tercer àmbit, més 
debatut, el constitueixen les formes de la criminalitat internacional (terrorisme, tràfic 
d’estupefaents, etc.). Aquests tres són àmbits en els quals “Europa“ pot justificar la imposició 
d’una política criminal europea fins el punt de modificar la política criminal nacional, si bé cal 
que en cada regulació europea existeixi una argumentació profunda i concreta. En especial, és 
molt important que les institucions europees no contemplin el Dret penal com un instrument 
més de la política europea36. Resulta essencial que es respecti la naturalesa del Dret penal ―és a 
dir, els seus principis fonamentals, el seu paper respecte les demés branques de l’ordenament 
jurídic, etc.―, de manera que sols es recorri a la pena pels supòsits més greus i no, per exemple, 
com un instrument paral.lel a les sancions administratives. Sols d’aquesta manera és possible 
que la europeització dels Drets penals nacionals tingui lloc de manera “harmònica“. 
 
2. Ara bé, la qüestió és si el fet que ha supòsits en que la política criminal europea no és 
compatible amb la política criminal nacional té més implicacions que l’esmentada ―obligació de 
l’Estat membre de modificar la pròpia política criminal mitjançant la reforma dels preceptes 
penals afectats―. La resposta és afirmativa, ja que el legislador penal nacional que, a 
conseqüència d’una regulació europea, ha de modificar un precepte penal nacional, també està 
                                                           
34 Aquest seria el “Dret penal al servei de la Comunitat“ (Satzger [nota 7], p. 295 ss.). 
35 Així, per ejemple, Frisch, GA 2007, p. 267. 
36 Braum, wistra 4/2006, p. 124; Satzger, Neue Kriminalpolitik, 3/2007, p. 95 s.  
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obligat, en virtud del principi de proporcionalitat, a modificar d’altres preceptes, encara que 
aquests no estiguin expressament afectats per la regulació europea i el Dret europeu no pugui 
obligar a la seva modificació ―per falta de competència. Es tracta dels preceptes que estan 
valorativament vinculats a aquells preceptes que s’han de modificar en conseqüència d’una 
regulació europea. En efecte, el legislador penal nacional que ha de dur a terme una modificació 
normativa a conseqüència de l’incorporació una regulació europea també ha de modificar tots 
els aspectes de les seves lleis penals ―i inclús extrapenals― que no siguin compatibles amb la 
nova jerarquia valorativa incorporada37. Així, per exemple, el legislador penal de un Estat 
membre, les lleis penals del qual no criminalitzen el frau de subvencions contra l’Estat, no sols 
estaria obligat a criminalitzar el frau de subvencions contra els interessos financers de la CE, 
sino també el frau de subvencions contra els interessos financers de l’Estat; en cas contrari, 
aquest legislador lesionaria per omissió el principi de proporcionalitat. I aixó, encara que el 
problema del frau de subvencions contra l’Estat no pertany a les competències de la CE38. 
 
3. El compliment d’aquest deure per part del legislador penal de l’Estat membre implica que la 
CE i la UE adquireixin, mitjançant el principi de proporcionalitat, una competència en àmbits 
que es troben fora de les competències atribuïdes a la CE i UE pels corresponents tractats. En 
efecte, en aquests supòsits tant la CE com la UE tenen, mitjançant el principi de 
proporcionalitat, una competència indirecta en àmbits exclosos de les competències europees però 
que estan valorativament vinculats a àmbits que sí són competència europea. Aquesta 
ampliació de les competències de la CE i UE no és de naturalesa purament fàctica, sino que té 
fonaments jurídics, en concret, els principis als quals està vinculat el legislador penal nacional. I 
una conseqüència d’aquesta ampliació de competències és que s’ha de relativitzar el principi de 
la “facultat concreta“ de la CE39 com a criteri de delimitació de les competències. El mateix es 
pot dir dels àmbits d’harmonització previstos al Tractat de la UE. En efecte, s’haurien de 
reformular les competències de la CE i la UE de la següent manera: la CE i la UE són competents 
tant en els àmbits del Dret penal explícitament atribuïts, així com en aquells altres que estan vinculats 
valorativament amb els primers. En conseqüència, la influència del Dret europeu en el Dret penal 
nacional és molt més intensa del que aparenta a primera vista. 
 
 
 
VI. Consideració final 
 
Evidentment, els problemes tractats en aquesta investigació no són problemes exclusius del 
fenomen de l’europeització del Dret penal, ja que aquesta problemàtica es planteja amb 
freqüència en el cas de la incorporació de Tractats internacionals en matèria penal. Ara bé, el 
problema té especial importància en el marc de la integració europea i mereix, per aixó, especial 
atenció. Quin abast pot tenir la harmonització dels ordenaments penals nacionals és una qüestió 
molt discutida. Aquí no he pogut respondre-la definitivament, però si he tractat de esbossar 
com el legislador penal nacional ha de dur a terme la tasca de l’europeització.  
 
 
                                                           
37 Dannecker, ZStW 117 (2005), p. 728 ss. 
38 Crítics amb les diferències entre el frau de subvencions contra l’Estat i el frau de subvencions contra la CE, 
Dannecker, ZStW 117 (2005), p. 728; Zieschang, ZStW 113 (2001), p. 267. 
39 Sobre la discussió en torn els límits d’aquest principi, v., entre d’altres, Hefendehl [nota 12], p. 47 ss. 
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