
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Στον Ιπτάμενο Ολλανδό του Richard Wagner ο Ολλανδός ζητεί από τον Daland το 
χέρι της κόρης του, της Senta, έτσι ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από την κατάρα 
που τον καταδιώκει. O Daland, εντυπωσιασμένος από τους πλούσιους θησαυρούς που 
του προσφέρει ο Ολλανδός, συμφωνεί άνευ ετέρου· ωστόσο, η «δικαιοπρακτική» του 
απόφαση φαίνεται ότι λαμβάνεται υπό καθεστώς αιφνιδιασμού, στο πλαίσιο μιας εκτός 
οικίας «συναλλαγής», σε συνδυασμό δε και με μία σημαντική εις βάρος του πληροφο-
ριακή ασυμμετρία, καθώς δεν γνωρίζει την διαβολική κατάρα που κυνηγά τον Ολλανδό 
και έτσι την τραγική μοίρα που περιμένει την κόρη του μετά την κατάρτιση της «εν πλω 
συμφωνίας». Σε παρόμοια τραγική θέση θα βρεθεί όμως και ο βασιλιάς Lear: τυφλω-
μένος από την αλαζονεία της απόλυτης εξουσίας, συγχρόνως δε παραδομένος στην 
σαγήνη μιας φθηνής όσο και ιδιοτελούς εξ οικείων κολακείας (θύμα δηλαδή μιας σο-
βαρής ενδογενούς προτιμησιακής διαταραχής, αναγόμενης σε ισχυρά βουλητικά ελατ-
τώματα), θα αποφασίσει να διαμοιράσει ανορθολογικά το βασίλειό του, τιμωρώντας 
την μόνη από τις κόρες του που τον αγαπούσε πραγματικά· και όταν ο Lear αντελήφθη 
το λάθος του, ήταν πια αργά: η πορεία προς τον απόλυτο ψυχικό και σωματικό πόνο 
ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη, δικαίωμα υπαναχωρήσεως δεν υπήρχε. 

Οι ήρωες της τέχνης συνήθως υποφέρουν μόνοι κι αβοήθητοι, αυτό είναι το πε-
πρωμένο τους. Μπορεί, ωστόσο, να ισχύει το ίδιο και για όλους εμάς, τους κοινούς 
θνητούς; Πρέπει, δηλαδή, να είμαστε σε κάθε περίπτωση εκτεθειμένοι στις συνέ-
πειες των ανορθολογικών μας αποφάσεων, συναλλακτικών ή άλλων; Ή μήπως είναι 
αναγκαία η παροχή κάποιας μορφής έννομης προστασίας, είτε προληπτικής φύσεως 
(λ.χ. μέσω παροχής πληροφοριών) είτε κατασταλτικής (λ.χ. μέσω παροχής της δυ-
νατότητας αποδέσμευσης από μία αναληφθείσα υποχρέωση), όταν σχηματίζουμε 
υπό ανορθολογικούς όρους μία συναλλακτική –ή άλλη– απόφασή μας; Ποιο είναι, 
εν τέλει, το θεμιτό πλαίσιο προστασίας των κοινωνών, των οποίων μία συναλλακτι-
κή απόφαση διαμορφώνεται υπό την επιρροή έντονων ανορθολογικών στοιχείων; 
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που επιχειρεί να προσεγγίσει η ανά 
χείρας μονογραφία, θέτοντας όμως στο επίκεντρο του σχετικού προβληματισμού 
την προστασία του ιδιαίτερου φαινότυπου του «καταναλωτή». 

ΙΙ. Ασφαλώς, το πολυεπίπεδο και βαθυπλόκαμο ζήτημα της σχέσεως ανάμεσα 
στις δύο θεμελιώδεις αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου, ήτοι τις αρχές της ιδιωτικής αυ-
τονομίας και της προστασίας του καταναλωτή, απασχολεί εδώ και δεκαετίες την ελ-
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ληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο της παρούσης η ηλεκτρισμένη σχέση 
μεταξύ των δύο αυτών αρχών χρησιμοποιείται περισσότερο ως occasio για μία γενι-
κότερη πραγμάτευση των ορίων μεταξύ ιδιωτικής αυτονομίας και κανόνων αναγκα-
στικού δικαίου τιθέμενων προς προστασία του ατόμου από δικές του ενέργειες. Έτσι, 
στο προσκήνιο της μονογραφίας έρχεται το, παλαιόθεν ήδη εριστό, ζήτημα του νο-
μικού κηδεμονισμού (legal paternalism, Rechtspaternalismus) και των ορίων αυτού, 
με κύριο άξονα αναφοράς εδώ το πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου και ιδίως εκείνο του 
Αστικού Δικαίου. Μόνον που επιχειρείται στην παρούσα η εξέταση του ζητήματος 
αυτού από μία πιο σύγχρονη σκοπιά, την οποίαν αποκαλύπτει πλέον η επιστημο-
νική έρευνα στον αμερικανικό και τον γερμανικό χώρο: πρόκειται για την έρευνα 
στον κλάδο των λεγόμενων συμπεριφορικών οικονομικών (behavioral economics, 
Verhaltensökonomik), η οποία καταδεικνύει τον ανορθολογικό τρόπο δράσης μας σε 
διάφορες συναλλακτικές ή, γενικότερα, βιοτικές καταστάσεις και, έτσι, την ανάγκη 
για νομοθετική επέμβαση προς θεραπεία ή, έστω, περιορισμό των συμπεριφορικών 
αδυναμιών ή ελλειμμάτων ορθολογικότητας που εμφανίζουμε ιδίως κατά την συ-
ναλλακτική μας δραστηριότητα. 

Στον χώρο δε της νομικής επιστήμης γίνεται πλέον λόγος για την εμφάνιση ενός 
νέου μεθοδολογικού ρεύματος, εκείνου της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης 
του δικαίου (behavioral economic analysis of law, verhaltensökonomische Analyse des 
Rechts). Η νέα αυτή θεώρηση, αν και χρησιμοποιεί κάποια από τα εργαλεία της πα-
ραδοσιακής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, αποστασιοποιείται από την βασική, 
αφετήρια παραδοχή της τελευταίας, από το πρότυπο δηλαδή των κοινωνών ως από-
λυτα ορθολογικώς σκεπτόμενων και δρώντων υποκειμένων (θεωρία της ορθολογικής 
επιλογής, rational choice theory), και προσχωρεί στην –οντολογικά ακριβέστερη– θεω-
ρία της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality), σύμφωνα με την οποία 
στην καθημερινή μας δραστηριότητα συχνά ενεργούμε εσφαλμένα-ανορθολογικά, 
λαμβάνουμε δηλαδή αποφάσεις που εν τέλει δεν μεγιστοποιούν τις ωφέλειές μας. 

Η έντονη πλέον διείσδυση της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης του δι-
καίου στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ –αλλά και κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία– και η μετατροπή της 
σε εργαλείο χάραξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής, ιδίως επί σκοπώ προστασίας 
των καταναλωτών ή, γενικότερα, ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, στο γεγονός ότι η λήψη υπ’ όψιν της συμπεριφορικής διάστασης κατά την 
θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην προσπάθεια των αμερικανικών αρχών να μην επαναληφθεί η χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008 και ιδίως η τραυματική εμπειρία της κατάρρευσης 
της αγοράς ακινήτων (λόγω των περίφημων δανείων υψηλού κινδύνου, subprime 
lending). Παράλληλα, όμως, η συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου έχει 
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παρεισφρήσει και σε ποικίλους άλλους τομείς χάραξης και άσκησης δημόσιας πολι-
τικής, όπως είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, η 
προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων κ.ά. 

Το κόκκινο νήμα που διήκει την παρούσα μονογραφία είναι η συνεχής προσπά-
θεια για μία αρμονική σύζευξη της νεώτερης αυτής θεώρησης και των ειδικότερων 
ευρημάτων της με το στέρεο υπόβαθρο του δόγματος του Αστικού Δικαίου και τα 
βασικά αυτού εργαλεία που είναι πρόφορα για κηδεμονιστικές παρεμβάσεις, επίσης 
με την ισχύουσα παρ’ ημίν αξιολογική συνταγματική τάξη, καθώς και με την προστα-
σία του καταναλωτή, η οποία και αποτελεί, διεθνώς πλέον, το ιδανικό πεδίο εφαρ-
μογής της νεώτερης θεώρησης. Κατά βάσιν, η μονογραφία χωρίζεται σε δύο μεγάλα 
μέρη: στο πρώτο μέρος (αποτελούμενο από τα Κεφάλαια 1-3) τίθενται οι βασικοί 
άξονες της νεώτερης νομικής θεώρησης, εντάσσεται δε αυτή στην ευρύτερη δικαιο-
θεωρητική συζήτηση περί την σχέση νομικού κηδεμονισμού και ιδιωτικής αυτονο-
μίας –πάντοτε όμως με κύριο σημείο αναφοράς το πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου–, 
ενώ στο δεύτερο μέρος (αποτελούμενο από τα Κεφάλαια 4-5) αναλαμβάνεται η 
προσπάθεια για μία, ούτως ειπείν, εφηρμοσμένη νομική προσέγγιση στο πεδίο της 
προστασίας του καταναλωτή, στο πλαίσιο της οποίας το μεγαλύτερο βάρος δίδεται 
στο δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή κατά την Οδηγία 2011/83/ΕΕ. 

Το τελικό πόρισμα της διαδρομής αυτής είναι διττό: αφενός μεν ότι (α) σε κά-
ποιες περιπτώσεις η ενωσιακή και εθνική προστασία του καταναλωτή περιορίζει 
την ιδιωτική αυτονομία σε βαθμό υπέρμετρο, αφετέρου δε ότι (β) στο εκκρεμές με-
ταξύ κανόνων ενδοτικού και αναγκαστικού δικαίου μπορούν να εντοπισθούν και 
άλλα μικτοτυπικής φύσεως ρυθμιστικά εργαλεία, τα οποία δύνανται να επιτυγχάνουν 
τον εύλογο κατ’ αρχήν σκοπό της προστασίας του καταναλωτή, χωρίς όμως να περι-
ορίζουν υπέρμετρα την ιδιωτική αυτονομία. 

Πάντως, το πόρισμα αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζεται εδώ η ανάγκη κατ’ 
αρχήν για ουσιαστική δικαιοσύνη στο συμβατικό πεδίο και ιδίως για προστασία του 
οικονομικά ασθενέστερου μέρους. Απλώς, αυτό που προτείνεται στο πλαίσιο της ανά 
χείρας μονογραφίας είναι η υιοθέτηση μιας κριτικότερης στάσης απέναντι στην, πα-
ρατηρούμενη στις ημέρες μας, υπερπροστασία του καταναλωτή, με βαση κυρίως τα 
χρήσιμα εργαλεία που μας προσφέρει πλέον η συμπεριφορική οικονομική ανάλυ-
ση του δικαίου και με γνώμονα την ανάδειξη των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομι-
κών επιπτώσεων (επί των τιμών, της παραγωγής, της αγοράς, των συναλλαγών, και 
φυσικά επί της απασχόλησης) της συνεχώς διευρυνόμενης σχετικής προστασίας. 
Με άλλες λέξεις, το ζήτημα που θα μας απασχολήσει διά μακρών στο πλαίσιο της 
παρούσης αφορά στο κατά πόσον παρίσταται δικαιολογημένη η εξαιρετικά διευ-
ρυμένη πλέον προστασία του καταναλωτή: μέχρι ποίου δηλαδή σημείου είναι αυ-
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τή αναγκαία ή, άλλως, πότε αυτή η αναγκαστικού δικαίου προστασία θα πρέπει να 
υποχωρήσει ενόψει της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας. 

ΙΙΙ. Η λήψη υπ’ όψιν των ευρημάτων των συμπεριφορικών ερευνών και πειραμά-
των ιδίως κατά την διαμόρφωση του δικαίου προστασίας του καταναλωτή σημαίνει 
πρωτίστως την θέση των υφιστάμενων ρυθμίσεων υπό την βάσανο της εμπειρικώς 
διαπιστωμένης πραγματικότητας αναφορικά με την συμπεριφορά του καταναλω-
τή και, εν συνεχεία, την διατύπωση προτάσεων για εναλλακτικές ρυθμίσεις που θα 
μπορούσαν ίσως να ανταποκριθούν καλύτερα στους τιθέμενους σκοπούς και τις 
εμφανιζόμενες ανάγκες. Η διεύρυνση του οπτικού πεδίου του ενωσιακού αλλά και 
του εθνικού νομοθέτη προς αυτήν την κατεύθυνση παρουσιάζει ως κύριο πλεονέ-
κτημά της το γεγονός ότι κανόνες δικαίου που διασκευάζονται κατόπιν μελέτης της 
πραγματικής συμπεριφοράς των κοινωνών, παρά επί τη βάσει θεωρητικών μόνον 
υποδειγμάτων ή παραδοχών, εμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν 
τον βασικό εν προκειμένω σκοπό, ήτοι την αποτελεσματική προστασία του κατανα-
λωτή, αλλά και να οδηγήσουν σε μία δικαιότερη στάθμιση των αντιμαχόμενων συμφε-
ρόντων (καταναλωτών-εμπόρων). 

 Προς την ίδια κατά τα άνω κατεύθυνση, εξάλλου, κινείται πλέον και μία σημαντική 
μερίδα της γερμανικής νομικής επιστήμης (βλ. χαρακτηριστικά την πρόσφατη ογκώ-
δη υφηγεσία του Klaus Ulrich Schmolke: «Grenzen der Selbstbindung im Privatrecht 
– Rechtspaternalismus und Verhaltensökonomik im Familien-, Gesellschafts- und 
Verbraucherrecht», 2014), η οποία εξετάζει διεξοδικά τις προϋποθέσεις και τα όρια 
των κηδεμονιστικών παρεμβάσεων στην ελευθερία των συμβάσεων, στηριζόμενη 
και αυτή προεχόντως στα ευρήματα των συμπεριφορικών οικονομικών αναφορικά 
με την διαδικασία λήψης των αποφάσεών μας, εστιάζοντας δε την προσοχή της ιδί-
ως στο πεδίο του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Η συζήτηση περιστρέφεται 
εδώ, κατ’ ουσίαν, γύρω από την λειτουργία και τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας 
στο πλαίσιο μιας ανοιχτής, φιλελεύθερης κοινωνίας και έννομης τάξεως. Συγχρόνως 
δε, η αποστασιοποίηση από το πρότυπο του homo oeconomicus θεωρείται δεδο-
μένη, καθώς ως απροσμάχητη προβάλλει πλέον η διαπίστωση περί συστηματικά 
εμφανιζόμενων συμπεριφορικών αδυναμιών –γνωστικής και βουλητικής φύσεως–, 
οι οποίες και μπορεί να δικαιολογούν, υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις, 
την κηδεμονιστική παρέμβαση του νομοθέτη.

Υπό μία ευρύτερη τώρα οπτική, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται και 
η μεγάλη σπουδαιότητα που έχει για το Ιδιωτικό Δίκαιο η ειδικότερη αρχιτεκτονική 
των εκάστοτε κηδεμονιστικών παρεμβάσεων του νομοθέτη, γενικότερα δε ο χα-
ρακτήρας της νομικής όχι μόνον ως επιστήμης ερμηνείας και εφαρμογής του θετού 
δικαίου (Rechtsanwendungswissenschaft) αλλά και ως επιστήμης της δικαιοθεσίας 
(Rechtsetzungswissenschaft), η οποία και ερευνά κατά πόσον ο νομοθέτης μπορεί καν 
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να επιτύχει έναν ορισμένο ρυθμιστικό σκοπό με την χρήση ενός συγκεκριμένου ρυθ-
μιστικού μέσου ή, συναφώς, ποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες θα πρέπει να αποδε-
χθεί κατά την χρήση του μέσου αυτού, και δη ως επί το πλείστον, πλέον, υπό το πρίσμα 
των νεώτερων παραδοχών της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου. 

ΙV. Όπως είναι μάλλον εύδηλο, η διεπιστημονική ώσμωση μεταξύ δικαίου, ψυχο-
λογίας και οικονομικών, που προωθεί η νεώτερη θεώρηση της συμπεριφορικής οι-
κονομικής ανάλυσης του δικαίου, εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα ενός μεθοδο-
λογικού πλουραλισμού (Methodenpluralismus), ο οποίος μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
χρήσιμος στην νομική επιστήμη, παρέχοντάς της εργαλεία πρόσφορα για μία ορθή 
και αποτελεσματική νομοθέτηση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι διεθνώς πλέον η 
σύζευξη δικαίου και συμπεριφορικών οικονομικών θεωρείται ως μία εκ των σημαντι-
κότερων εξελίξεων στην νομική επιστήμη κατά τις τελευταίες δεκαετίες (βλ. ενδεικτικά 
εδώ Ulen, The Importance of Behavioral Law, σ. 120). 

Ασφαλώς, η θέση αυτή υπέρ της χρησιμότητας μιας τέτοιας διεπιστημονικής 
ώσμωσης δεν είναι καινοφανής στην ελληνική νομική θεωρία· ανακλάται δε ήδη, 
με τον πιο χαρακτηριστικό ίσως τρόπο, στην ακόλουθη εναργή προσέγγιση του Κα-
θηγητή και Ακαδημαϊκού Απόστολου Γεωργιάδη, όπου και δεν καταλείπεται κανένα 
περιθώριο αμφιβολίας για τον σύγχρονο ρόλο της νομικής επιστήμης: «Η προσφορά 
της [νομικής επιστήμης] πρέπει να συνίσταται [...] και στην πρόταση σκοπιμότερων, 
πιο αποτελεσματικών αλλά και κοινωνικά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού ο νομικός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει υπεύθυνα και τις 
βοηθητικές επιστήμες, όπως την οικονομία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία και τη λο-
γική. Η νομική επιστήμη οφείλει να συλλάβει την κοινωνικοπολιτική διάσταση των 
νομικών θεσμών και κανόνων, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτελέσει το έργο της, το 
οποίο συνίσταται όχι μόνο στην εφαρμογή και στην ερμηνεία του δικαίου αλλά και 
στην περαιτέρω εξέλιξή του. Η νομική επιστήμη θα πρέπει να επεκτείνεται και στην 
κριτική αξιολόγηση των κανόνων δικαίου...» (ΧρΙΔ 2008, 583, η πλαγιογραφή δική μου).

V. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει εδώ μετ’ επιτάσεως να τονισθεί ότι το υπόδειγμα 
που εισάγει η συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου αποτελεί απλώς ένα 
νεοεμφανιζόμενο μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο είναι αποδοτικό κυρίως στον 
βαθμό που διανοίγει τον δρόμο για εύστοχες προγνώσεις αναφορικά με την συ-
μπεριφορά-αντίδραση των κοινωνών του δικαίου έναντι συγκεκριμένων νομικών 
ρυθμίσεων· όταν όμως οι προγνώσεις αυτές διαψεύδονται στην πράξη και, έτσι, 
αποδεικνύονται ανακριβείς, τότε το υπόδειγμα θα πρέπει να αναθεωρείται. Στολήν 
αφθαρσίας, εξάλλου, ουδεμία ενεδύθη νομική θεωρία. 

Γι’ αυτό και στην παρούσα μονογραφία καταβάλλεται προσπάθεια να παρου-
σιασθούν και οι φωνές που στέκονται κριτικά απέναντι στην νεώτερη θεώρηση. 
Σκοπός δεν είναι εδώ η εξιδανίκευση νεοεμφανιζόμενων θεωριών, αλλά η κριτική 
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προσέγγισή τους. Τα συμπεράσματα ανήκουν στον αναγνώστη, που διαθέτει την 
απόλυτη ελευθερία επιλογής και ο οποίος, εφόσον το επιθυμεί, το καλόν κατέχει.

VI. Η συγγραφή της ανά χείρας μονογραφίας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πο-
λύπλευρη συμπαράσταση πολύτιμων ακαδημαϊκών δασκάλων, συναδέλφων και 
φίλων. Πρώτα και κύρια, η βαθιά μου ευγνωμοσύνη στρέφεται με σεβασμό προς 
τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπανικολάου, ο οποίος σταθερά όλα αυτά τα χρόνια με 
τιμά με την υψηλή και στιβαρή επιστημονική του καθοδήγηση, εξίσου δε γενναιό-
δωρα μου παρείχε και κατά την εκπόνηση της νέας αυτής μονογραφίας την πάντοτε 
χρήσιμη συμβουλή του. Εγκάρδιες ευχαριστίες επιθυμώ, επίσης, να απευθύνω στον 
διαπρεπή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Berkeley (Καλιφόρνια, ΗΠΑ) κ. Σταύρο 
Γαδίνη, ο οποίος μου επέτρεψε να έρθω σε άμεση επαφή με την αμερικανική νομι-
κή σκέψη· δίχως την δική του συνδρομή και παρότρυνση δεν θα είχα μεταβεί στην 
Νομική Σχολή του Berkeley με την ιδιότητα του επισκέπτη ερευνητή (visiting scholar), 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μου άδειας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015. 

Έπειτα, δεν λησμονώ ότι στην σύλληψη του θέματος αλλά και την συγγραφή 
της παρούσης με βοήθησαν ιδιαίτερα οι καίριες επισημάνσεις των κκ. Αριστείδη Χα-
τζή, Καθηγητή στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του 
ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνου Καλλίρη, Διδάκτορος φιλοσοφίας του δικαίου του Πανεπιστη-
μίου της Οξφόρδης, και Αλέξιου Αρβανίτη, Διδάκτορος ψυχολογίας και διδάσκοντος 
πλέον στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η όποια εξοικείωσή μου 
με όρους της οικονομικής επιστήμης, της φιλοσοφίας του δικαίου και της γνωστικής 
ψυχολογίας οφείλεται στην ανεκτίμητη συνδρομή τους· ευνόητο, ασφαλώς, ότι τα 
όποια λάθη βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον εμένα. 

Επιπλέον, από την θέση αυτήν θερμές ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω και 
στην κ. Χριστίνα Κατσογιάννου, αριστούχο της Νομικής Σχολής Αθηνών και υποψή-
φια Διδάκτορα Αστικού Δικαίου, για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε κατά 
την συγγραφή της μονογραφίας, κυρίως σε επίπεδο βιβλιογραφικής ενημέρωσης 
και επιμέλειας. 

Ένα μεγάλο, τέλος, ευχαριστώ οφείλω στις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα και ιδίως 
στον εκδότη κ. Πάνο Σάκκουλα για την πρόθυμη ανάληψη του παρόντος εκδοτικού 
εγχειρήματος και την άρτια διεκπεραίωσή του, καθώς επίσης και στην κ. Διαμάντω 
Χαλβατζόγλου, η οποία έφερε εις πέρας το δύσκολο έργο της σελιδοποίησης, επιδει-
κνύοντας ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.

Αθήνα, Απρίλιος 2016
Αντώνης Γ. Καραμπατζός
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A’ Κεφ. Η σχέση νομικού κηδεμονισμού και ιδιωτικής αυτονομίας ... – Η συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου

§ 1. Από την θεωρία της ορθολογικής επιλογής στην θεωρία της περιορισμένης ορθολογικότητας... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η προβληματική περί την σχέση νομικού κηδεμονισμού-ιδιωτικής αυτονομί-
ας και η χρησιμότητα της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου 
(behavioral economic analysis of law, verhaltensökonomische Analyse des Rechts)

§ 1.  Ο νομικός κηδεμονισμός και η μετάβαση από την θεωρία της ορθολογικής 
επιλογής (rational choice) στην θεωρία της περιορισμένης ορθολογικότη-
τας (bounded rationality) 

I.  Εισαγωγικές παρατηρήσεις: ιδιωτική αυτονομία και νομικός κηδεμονισμός από 
τον φιλοσοφικό στοχασμό των Kant και J.S.Mill μέχρι την σύγχρονη εποχή

Κατά τον κλασσικό καντιανό ορισμό, Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώ-
που από μία κατάσταση ανωριμότητας για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος. η έξο-
δος αυτή σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί την διάνοιά του, ενεργώ-
ντας ιδίω κινδύνω και με δική του ευθύνη, ότι δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιον κηδε-
μόνα που να σκέπτεται για λογαριασμό του και να τον καθοδηγεί στις πράξεις του1. 
Η αφετηριακή αυτή επιταγή του Διαφωτισμού αποτελεί την βάση στην οποία στηρί-
ζεται η επιστήμη των οικονομικών ήδη από την εποχή του Adam Smith2. Συγχρόνως 
όμως αποτελεί, από δικαιοϊστορική σκοπιά, και το ιδεολογικό υπόβαθρο των θεμε-
λιωδών αρχών της ιδιωτικής αυτονομίας και της ελευθερίας των συμβάσεων (βλ. 
παρ’ ημίν άρ. 361 ΑΚ και 5 § 1 Συντ.)3, οι οποίες ανακλούν, με την σειρά τους, την 

1. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784), εν: Schriften zur Anthro-
pologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Werkausgabe, τόμ. XI, εκδ. Weische-
del (Suhrkamp, 1977), σ. 53 επ., ιδίως 53, όπου μεταξύ άλλων: «Aufklärung ist der Ausgang 
des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Un-
vermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. [...] Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung» (ο 
τονισμός στο πρωτότυπο με αραιογραφή). 

2. Βλ. Plickert, Die große Bevormundung durch die Verhaltensökonomen...· επίσης Bruns, 
JZ 2007, 385. 

3. Πρβλ. και Bruns, JZ 2007, 386. Για το θεμελιώδες αυτό δίδυμο ιδιωτικής αυτονομίας και 
ελευθερίας των συμβάσεων, το περιεχόμενο αυτών και τα όριά τους βλ. παρ’ ημίν αντί πολλών 
Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔίκ4, § 1 αρ. 12 επ. και 52 επ., § 13 ιδίως αρ. 5 επ., ο οποίος ωστόσο, μολο-
νότι χαρακτηρίζει την αρχή της συμβατικής ελευθερίας ως «φιλελεύθερη βάση» του ενοχικού 

1
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γενικότερη ελευθερία του ατόμου προς αυτοκαθορισμό και αυτόνομη διαμόρφω-
ση των εννόμων σχέσεών του4. Είναι δε ευρέως γνωστό και το αμιγώς φιλοσοφικό εν 
προκειμένω υπόβαθρο, το συνεχόμενο και πάλι με την θεμελιακή καντιανή σκέψη, 
σύμφωνα με την οποία η ιδιωτική αυτονομία συνιστά απόρροια της αρχής ότι το 
άτομο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο αλλ’ ως υποκείμενο, όχι ως μέ-
σον αλλ’ ως αυτοσκοπός, ως φορέας αυτόνομης βουλήσεως με εντελή ηθική αξιο-
πρέπεια5: πρόκειται εδώ, ειδικότερα, για την δεύτερη εκδοχή της κατηγορικής προ-
σταγής, κατά την οποία ο καθένας μας «[πρέπει] να πράττει έτσι, ώστε να χρησιμοποι-
εί την ανθρωπότητα, είτε στο πρόσωπό του είτε στο πρόσωπο του άλλλου, πάντα ταυτό-
χρονα ως σκοπό και ποτέ απλώς ως μέσον»6.

δικαίου του ΑΚ, αποδεχόμενος γενικότερα ότι ο ΑΚ έχει κατ’ αρχήν «φιλελεύθερη αφετηρία» 
(§ 1 αρ. 18, 28), δεν φαίνεται να της προσδίδει ισόκυρη ισχύ σε σχέση με τις αρχές της καλής 
πίστεως, της επιείκειας και της συμβατικής δικαιοσύνης [σχετ. βλ. και Παπανικολάου, Οι δικαι-
οηθικές αρχές..., αρ. 35 επ.]· επίσης Απ.Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔίκ2, § 2 αρ. 2, 4 επ.· Παπανικολάου, 
Περί των ορίων..., passim, ιδίως σ. 54 επ.· Παπαντωνίου, ΕΕΝ 1965, 301 επ.· Flume, AT des 
BürgR, Bd. II – Das Rechtsgeschäft4, σ. 1 επ., 12 επ., 17 επ.· Raiser, εν: FS Deutscher Juristentag 
1960, σ. 101 επ.· Wolf/Neuner, AT des BürgR10, § 1 αρ. 3, § 2 αρ. 14, § 3 αρ. 7, § 5 αρ. 12, § 
10 αρ. 27 επ., 33 επ.· Westermann/Bydlinski/Weber, BGB – Schuldr AT7, αρ. 1/19 επ.· Schäfer/
Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts4, σ. 393-394, 421 επ.· τους ιδίους, JZ 
1988, 220-221· Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, σ. 13 επ., 46 επ.· Enderlein, 
Rechtspaternalismus…, passim, ιδίως σ. 71 επ., 83 επ.· Eidenmüller, Effi  zienz als Rechtsprinzip3, 
σ. 332-333· Cserne, Freedom of Contract…, σ. 82 επ.· εκτενώς δε προσφάτως Chasapis, Die 
Herabsetzung der unverhältnismäßig..., σ. 63 επ., καθώς και Grundmann, Privatautonomie, 
Vertragsfunktion..., σ. 875 επ.· από την νμλγ. εντελώς ενδεικτ. ΑΠ 162/1990 ΝοΒ 1991, 546 με 
σημ. Λιώση: τα άρ. 361 ΑΚ και 5 § 1 Συντ. καθιερώνουν ως στοιχείο της ελεύθερης οικονομικής 
δράσεως την ελευθερία των συμβάσεων· ΑΠ 1518, 1519/2013 ΝοΒ 2014, 354 = ΤΝΠ Νόμος. 

4. Βλ. αντί άλλων εδώ τον εμβληματικό στην γερμανική θεωρία ορισμό περί ιδιωτικής αυ-
τονομίας του Flume, AT des BürgR, Bd. II – Das Rechtsgeschäft4, σ. 1: «Ιδιωτική αυτονομία εί-
ναι η αρχή του αυτόνομου καθορισμού των εννόμων σχέσεων από τον καθέναν σύμφωνα με 
την δική του βούληση. Η ιδιωτική αυτονομία είναι μέρος της γενικότερης αρχής της αυτοδια-
θέσεως του ανθρώπου» (: «Privatautonomie nennt man das Prinzip der Selbstgestaltung der 
Rechtsverhältnisse durch den einzelnen nach seinem Willen. Privatautonomie ist ein Teil des 
allgemeinen Prinzips der Selbstbestimmung des Menschen» – η πλαγιογραφή δική μου)· σχετ. 
δε και M.Stürner, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit..., σ. 5 επ., Schäfer/Ott, Lehrbuch 
der ökonomischen Analyse des Zivilrechts4, σ. 421 επ., Riesenhuber, Privatautonomie und 
Diskriminierungsverbote..., σ. 20-21, 59 και Rittner, JZ 2011, 269, 272. 

5. Βλ. σχετ. και Wolf/Neuner, AT des BürgR10, § 10 αρ. 3 επ.· Heun, JZ 2005, 853· White, J. 
Socio-Econ. 2004/33, 93· Wagner, Mandatory Contract Law..., σ. 10· Τσακυράκη, Πατερναλι-
σμός και ατομικά δικαιώματα..., σ. 313-314· Κόντο, Η καντιανή ηθική της υπόσχεσης, passim, 
ιδίως σ. 26 και 58-59. 

6. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Felix Meiner Verlag, 1999), ιδίως αρ. 429 
(σ. 54-55): «Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines 
jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. [...] Der Mensch 
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Ο Kant, ωστόσο, έχει γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένος αναφορικά με την ιδέα της 
προσωπικής αυτονομίας, και δη σε ένα δοκίμιό του όχι τόσο διάσημο όσο τα υπό-
λοιπα έργα του, δημοσιευθέν εν έτει 1793, στο οποίο και εξαίρει την a priori αξία της 
αρχής της ελευθερίας του ατόμου, εν ταυτώ δε την ανάγκη προστασίας αυτής ένα-
ντι μιας δεσποτικής διακυβέρνησης που θα υπεδείκνυε και θα επέβαλλε στο άτομο 
τις επιδιωκτέες, κατά την δική της αντίληψη, ενέργειες για την εξασφάλιση της ευτυ-
χίας του· τα λόγια του μεγάλου φιλοσόφου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γι’ αυτό και 
αξίζει να παρατεθούν εδώ αυτούσια στην ελληνική: «Κανείς δεν μπορεί να με εξανα-
γκάσει να ευτυχώ κατά την δική του αντίληψη (όπως δηλαδή εκείνος φαντάζεται την 
ευτυχία των άλλων ανθρώπων), αλλ’ αντιθέτως ο καθένας είναι ελεύθερος να αναζητεί 
την ευδαιμονία του κατά τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, εφόσον δεν παραβλάπτει την 
ελευθερία των άλλων να επιδιώκουν έναν όμοιο σκοπό, μία ελευθερία που μπορεί, σύμ-
φωνα με έναν εφικτό γενικό νόμο, να συνυπάρχει με την ελευθερία του καθενός. Μία 
διακυβέρνηση όμως, η οποία θα εγκαθιδρύετο επί της αρχής της διασφαλίσεως του κα-
λού για τον λαό έναντια στην θέληση του λαού, όπως ενεργεί ένας πατέρας απέναντι στα 
παιδιά του, δηλαδή μία πατρική διακυβέρνηση (imperium paternale), όπου οι υπήκοοι 
θα εξαναγκάζονταν να συμπεριφέρονται μόνον παθητικά σαν ανώριμα παιδιά, τα οποία 
δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν τι είναι για εκείνα πραγματικά ωφέλιμο και τι βλαβερό, 
έτσι ώστε να επαφίενται μόνον στην κρίση του ανώτατου άρχοντα για το πώς θα πρέπει 
να είναι ευτυχή καθώς και στην καλή του διάθεση ότι και εκείνος επιθυμεί την ευτυχία 
τους, μία τέτοια διακυβέρνηση θα ήταν η βαρύτερη μορφή δεσποτισμού που μπορεί να 
φαντασθεί κανείς (μία κατάσταση η οποία καταλύει κάθε ελευθερία των υπηκόων, οι 
οποίοι έτσι δεν έχουν πια κανένα απολύτως δικαίωμα)»7. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν 

[…] ist keine Sache, mithin nicht etwas, das bloß als Mittel gebraucht werden kann, sondern 
muß bei allen seinen Handlungen jederzeit als Zweck an sich selbst betrachtet werden» (η 
πλαγιογραφή στο πρωτότυπο· βλ. επίσης αρ. 430, 433, 434-435) – για την μετάφραση του 
ως άνω χωρίου βλ. και Τζαβάρα, Τα θέμελια της μεταφυσικής των ηθών (αρ. 429). Βλ. σχετ. 
και Κόντο, Η καντιανή ηθική της υπόσχεσης, passim, ιδίως σ. 26 και 58-59· επίσης Nozick, 
Anarchy, State, and Utopia, σ. 30 επ. 

7. Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für 
die Praxis – Κεφ. ΙΙ: Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht (Gegen Hobbes) [1793], 
εν: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Werkausgabe, 
τόμ. XI, εκδ. Weischedel (Suhrkamp, 1977), σ. 145-146: «Niemand kann mich zwingen, auf seine 
Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder 
darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der 
Freiheit anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann 
nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, (d.i. diesem Rechte 
des andern) nicht Abbruch tut. – Eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen 
das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, d.i. eine väterliche Regierung 
(imperium paternale), wo also die Untertanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden 
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υπό την βασική –όσο και αυτονόητη– προϋπόθεση ότι ο κάθε άνθρωπος είναι 
πράγματι σε θέση να πράττει κατά το δοκούν και να κάνει χρήση, κατ’ ελεύθερη 
προαίρεση, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του8, ότι δηλαδή διαθέτει τω όντι 
την δυνατότητα αυτόνομης επιδίωξης των ατομικών του συμφερόντων9.

Έξι δεκαετίες και πλέον αργότερα, το 1859, στην καντιανή αυτήν ιδέα θα βασι-
σθεί ο John Stuart Mill, για να υποστηρίξει την θέση ότι οι κρατικές επεμβάσεις 
στην ελευθερία του κάθε ατόμου παρίστανται δικαιολογημένες μόνον όταν μ’ αυτές 
εμποδίζεται η βλάβη τρίτων προσώπων, φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο την περίφη-
μη αρχή της βλάβης (harm principle, Prinzip der Schadensverhütung)10 – η οποία, 

können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist, sich bloß passiv zu verhalten 
genötigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, bloß von dem Urteile des Staatsoberhaupts, 
und, daß dieser es auch wolle, bloß von seiner Gütigkeit zu erwarten: ist der größte denkbare 
Despotismus (Verfassung, die alle Freiheit der Untertanen, die alsdann gar keine Rechte 
haben, aufhebt)» (ο τονισμός στο πρωτότυπο με αραιογραφή). Η θεμελιώδης αυτή παραδοχή 
διήκει ολόκληρο το δοκίμιο· βλ. επίσης ibidem σ. 155 (: «...[jedem] unbenommen bleibt, seine 
Glückseligkeit auf jedem Wege, welcher ihm der beste dünkt, zu suchen, wenn er nicht jener 
allgemeinen gesetzmäßigen Freiheit, mithin dem Rechte anderer Mituntertanen, Abbruch 
tut»), 159 (: «Der Souverän will das Volk nach seinen Begriff en glücklich machen, und wird 
Despot; das Volk will sich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit 
nicht nehmen lassen, und wird Rebell»). Για την ελευθεριακή αυτήν καντιανή αντίληψη βλ. και 
Ellscheid, εν: Ο πατερναλισμός στο Δίκαιο και την Ηθική (2010), σ. 63 επ., ο οποίος και επιχειρεί 
να εντάξει αυτό το «αντιπατερναλιστικό δόγμα» στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 
καντιανού ηθικού-φιλοσοφικού συστήματος· Χατζηκώστα, ibidem, σ. 27 επ.· Τσακυράκη, Πα-
τερναλισμός και ατομικά δικαιώματα..., σ. 313-314, ιδίως υποσημ. 2· G.Dworkin, Paternalism, 
κεφ. 3· Schmolke, Grenzen der Selbstbindung..., σ. 1-2, 15-16· περαιτέρω δε Παπαγεωργίου, 
Δίκαιο και ελευθερία, σ. 43-44, ο οποίος και επισημαίνει τον «ριζικά αντιπατερναλιστικό και 
αντιηθικιστικό» χαρακτήρα της καντιανής φιλοσοφίας.

8. Βλ. και πάλι Kant, Über den Gemeinspruch..., σ. 146. 
9. Έτσι ορθώς Ιωακειμίδης, Η Σχετική Ακυρότητα..., σ. 4.
10. Βλ. Mill, On Liberty and Other Essays (Oxford World’s Classics, 1998), On Liberty, ιδίως 

κεφ. Ι, σ. 14, όπου μεταξύ άλλων: «…the only purpose for which power can be rightfully 
exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to 
others. […] He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for 
him to do so, because it will make him happier, because, in the opinion of others, to do so 
would be wise, or even right» (η πλαγιογραφή δική μου)· επίσης κεφ. Ι, σ. 17, κεφ. ΙΙΙ, σ. 62, κεφ. 
IV, σ. 83 επ. Σχετ. Archard, PhilosQ 1990/40, 453 επ.· Eidenmüller, Effi  zienz als Rechtsprinzip3, 
σ. 329 επ., ιδίως 352 επ.· Τσακυράκης, Πατερναλισμός και ατομικά δικαιώματα..., σ. 313· 
Χατζηκώστας, ΠοινΔικ 2005, 739 επ. passim· ο ίδιος, εν: Ο πατερναλισμός στο Δίκαιο και την 
Ηθική (2010), σ. 16 επ.· Γέμτος, Οικονομία και Δίκαιο... – τόμ. Β’, σ. 67· περαιτέρω, για την παρό-
μοια φιλελεύθερη αφετηρία των Adam Smith (1723-1790) και David Hume (1711-1776), κατά 
τους οποίους ο καθένας έχει το δικαίωμα να πραγματώνει τους σκοπούς και τις επιθυμίες του 
κατά τον τρόπο που ο ίδιος προτιμά, με το κράτος να περιορίζεται, στο πλαίσιο αυτό, σ’ έναν 
υποστηρικτικό και μόνον ρόλο, βλ. Hank, Märkte lernen besser als Staaten... 

3
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§ 1. Από την θεωρία της ορθολογικής επιλογής στην θεωρία της περιορισμένης ορθολογικότητας... 

πάντως, είχε πρωτοδιατυπωθεί αποφθεγματικά ήδη από τον Δημόκριτο11. Βεβαίως 
και ο Mill, στο ίδιο πνεύμα με τον Kant, αναγνωρίζει εξ ορισμού την ατομική ελευθε-
ρία μόνον σε πρόσωπα που είναι ενήλικα και διαθέτουν έναν κανονικό ορίζοντα αντί-
ληψης, θέτοντας έτσι έναν απολύτως εύλογο εδώ περιορισμό12. Η αρχή της βλάβης 
θα επιβιώσει ασφαλώς και στην σύγχρονη θεωρία του δικαίου, στο πλαίσιο της 
οποίας διακηρύσσεται ότι σε μία ανοιχτή, φιλελεύθερη κοινωνία το άτομο είναι κατ’ 
αρχήν ελεύθερο να προβαίνει σε πράξεις αυτοβλάβης ή αυτοδιακινδύνευσης, ενώ 
περιορισμοί επιβάλλονται κατ’ αρχήν μόνον αναφορικά με τις κοινωνικά ζημιογό-
νες ή επιβλαβείς επενέργειες των πράξεων αυτών, όταν δηλαδή οι τελευταίες βλά-
πτουν τρίτα πρόσωπα ή, ευρύτερα, την ολότητα13.

Γενικότερα, οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αφορμώνται από την βασική παρα-
δοχή ότι, καθό μέτρο ένα άτομο δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, είναι 
ελεύθερο να επιδιώκει την πραγμάτωση της δικής του, προσωπικής αντίληψης για 

11. «Οὐκ ἄν ἐκώλυον οἱ νόμοι ζῆν ἓκαστον κατ’ ἰδίην ἐξουσίην, εἰ μή ἓτερος ἓτε-
ρον ἐλυμαίνετο» (: «Δεν θα εμπόδιζαν οι νόμοι να ζει ο καθένας όπως θα μπορούσε, αν ο 
ένας δεν θα έβλαπτε τον άλλον»)· Στοβαίου Ανθολόγιον, τόμ. ΙΙ, Περί Φθόνου ΛΗ’, 57.

12. Mill, On Liberty, κεφ. Ι, σ. 14: «It is, perhaps, hardly necessary to say that this doctrine 
is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties» (η πλαγιογραφή δι-
κή μου)· επίσης ibidem, κεφ. IV, σ. 83-84: «As soon as any part of a person’s conduct aff ects 
prejudicially the interests of others, society has jurisdiction over it, and the question whether 
the general welfare will or will not be promoted by interfering with it, becomes open to 
discussion. But there is no room for entertaining any such question when a person’s conduct 
aff ects the interests of no persons besides himself, or needs not aff ect them unless they like 
(all the persons concerned being of full age, and the ordinary amount of understanding)» (η πλα-
γιογραφή δική μου). Σχετ. δε και Trebilcock/Elliott, The Scope and Limits..., σ. 48.

13. Βλ. Di Fabio, εν: Maunz/Dürig, GG (39. Lfg. 2001), άρ. 2 παρ. 1 αρ. 50-51 και τον ίδιο, Die 
Kultur der Freiheit, passim, ιδίως σ. 79 επ. και 268 επ.· επίσης Wiedemann/Wank, JZ 2013, 341. 
Βεβαίως, ο ορισμός της έννοιας της «ολότητας» και η ανάγκη προστασίας αυτής μπορούν να 
οδηγήσουν σε ουσιώδεις παρεκκλίσεις από την ως άνω μιλλιανή αρχή· επί παραδείγματι, το 
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας (BVerfG) έκρινε ότι δεν προσκρούει 
στην συνταγματικώς κατοχυρούμενη αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
(άρ. 2 § 1 γερμΣυντ. και 5 § 1 ελλΣυντ.) η απαγόρευση της χρήσης κάνναβης και εν γένει 
ναρκωτικών ουσιών, ενόψει δηλαδή ακριβώς των «πολλαπλών [αρνητικών] κοινωνικών επι-
πτώσεων και αλληλεπιδράσεων» που συνεπάγεται η χρήση των εν λόγω ουσιών (BVerfGE 
90, 145, 171 επ., ιδίως 171-172). Για το μέγιστο ζήτημα αναφορικά με την συνταγματικότητα 
ή μη της απαγόρευσης ή τιμώρησης των διαφόρων μορφών αυτοβλάβης –το οποίο και δεν 
μπορεί ασφαλώς να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στο παρόν– βλ. εδώ αντί πολλών von 
Hirsch, Direkter Paternalismus..., σ. 235 επ. και Schwabe, JZ 1998, 66 επ.· αναφορικά ιδίως με 
τον αξιόποινο χαρακτήρα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών βλ. σε εμάς Χατζηκώστα, ΠοινΔικ 
2005, 739 επ. (όπου και περαιτέρω πλούσιες παραπομπές σε ελληνική και αλλοδαπή βιβλι-
ογραφία), εγγύτερα δε σχετ. Παρασκευόπουλο, εν: ΕλλΕπιθΕγκλ 1989, σ. 58 επ. και τον ίδιο, Η 
ποινική αντιμετώπιση της χρήσης, ibidem, σ. 34 επ. 
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