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' কাড নেপািলয়ন'
নেপািলয়েনর অন তম িবখ াত সং ার িছল
াে

াে র আইন সং ার অথবা ' কাড নেপািলয়ন' এর

ব নতু ন আইন পাস হয়। আবার বু রেবাঁ সরকােরর অেনক পু রাতন আইন বহাল িছল। এছাড়া

থাগত আইন িছল। এছাড়া িছল িগজার আইন। এই সকল আইন
আইেন নাগিরক ও স ি র অিধকার স েক য আইন

িলর মেধ

বতন। িব েবর পর
িত

েদেশর ানীয়

কান সাম স িছল না। বু রেবাঁ যু েগর

িল িছল, িব েবর যু েগর এই সকল িবষয় স িকত আইন িছল

তার িবপরীত। এই অব ায় িবচারকও সরকাির কমচারীরা কান আইন মেন চলেব তা িনেয় সমস া দখা িদত। নেপািলয়ন
ি র কেরন য িব েবর অন তম মূ ল আদশ সামািজক সাম বা Social Equality ীকার কের নতু ন সমাজ গঠেনর জন
আইন

িলেক সংকলন ও পিরমাজন করা দরকার। এই উে েশ িতিন আইন

ব ি েদর িনেয় একিট কিমিট গঠন কেরন।

এই কিমিটর িবিশ সদস িছেলন Tronchet নােম আইনিবদ। নেপািলয়ন িনেজ এই কিমিটর 36িট সভায় যাগ িদেয়
আইন িবিধ স েক আেলাচনায় অংশ নন। ডিভড টমসেনর মেত নেপািলয়েনর কাউি ল অফ
র ায়

ত

ভূ িমকা নয়। 84 িট অিধেবশেন এই আইন িবিধর মূ লসূ

সবােপ া উে খ িদক িছল

ানদীি র যু েগর যু ি বাদী

উদারৈনিতক সম য় সাধন করা। রামান আইন িবিধ যা

িল ক ি র করা হয়। এই আইন-িবিধর

াকৃিতক আইন িবিধর সে
ধানত রাজতাি ক যু েগ

যু েগর আইেনর তে র সম য় করা। এই দু ই মতবােদর আইনিবিধর মেধ

াে র

থাগত এবং িব বী আমেলর

চিলত িছল তার তে র সে িব েবর

বাঝাপড়ার িভি েত কাড নেপািলয়ন তির

হয়। এরফেল রামান আইেনর স ি র অিধকার ও রাে র কতৃ ে র অিধকােরর সে

িব েবর যু েগর সামািজক সাম ও

যাগ তার িভি েত িনেয়াগ নীিত গৃ হীত হয়। কাড নেপািলয়েন মাট 2287 ( মতা ের 2281 িট)
নেপািলয়ন এর িতনিট অংশ িছল যথা- দওয়ানী
সরল এবং

ট এই আইন িবিধ

ধারা িছল। কাড

কাড, ফৗজদাির কাড এবং বািণিজ ক কাড। নেপািলয়েনর আইন িল

ভাষায় রিচত হয়। দওয়ানী আইন িলেত --

১) আইেনর চােখ সকল ব ি র সমান অিধকার ািপত হয়।
২) সামািজক সাম

ািপত হয়। কান ব ি

বা পিরবােরর িবেশষ অিধকার িবেলাপ করা হয়। সকল নাগিরেকর সমান

মযাদা ও সু েযাগ লােভর অিধকার ীকৃত হয়।
৩) বংশ কৗিলন বা কা ন কৗিলন বাদ িদেয় যাগ তার িভি েত য কােনা নাগিরকেক চাকুরী লােভর অিধকার মেন
নওয়া হয়।
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পতৃ ক স ি েত সকল স ােনর সমান অিধকার দান করা হয়।

৪)

৫) িব েবর ফ ল সাম ত
কৃষক ও মধ িব
ম ানর

থা

লাপ কের য নতু ন ভূ িম বে াব চালু করা হয় আইেন তােক ীকৃিত দওয়া হয়। এর ফেল

যারা িব েবর আমেল ভূ িম লাভ কের তারা জিমেত বধতা লাভ কের। ভূ িমদাস

থা, করিভ, টাইদ,

ভৃ িত সকল শাষণমূ লক ব ব ার অবসান ঘটােনা হয়। মাটকথা িব েবর সময় িবেশষ অিধকার ও বষম মূ লক

অিধকার লাপ কের য সকল আইন করা হয়, নেপািলয়ন তা বহাল রােখন।
৬)

রামান আইন অনু সাের ' কাড নেপািলয়ন' এর স ি র অিধকার পিরগিণত হয়।

৭) িব েবর যু েগ পািরবািরক ব ন িশিথল হেয়িছল।
পু নরায় পিরবােরর শৃ লা িফিরেয় আনা হয়।
আইন অনু সাের

ামীর স িত ছাড়া

ীরা

িবন হয়। ' কাড নেপািলয়ন' ারা

ীর উপর ামীর াভািবক কতৃ

ী ও স ানেদর উপর

ামীর বা িপতার কতৃ

পু নঃ

ািপত হয়। রামান

ামীর স ি র অিধকার থেক বি ত হয়। পিরবােরর বাঁধন শ

িববাহ আইন ক মজবু ত করা হয়। যিদও িডেভাস বা িববাহ িবে দ কথা ীকার করা হয়। িক

এই

করার জন

থা

িলর ওপর

নানা িবিধিনেষধ আেরাপ করা হয়। ফেল খয়ালখু িশমেতা িববাহ িবে দ করা দু র হয়।
৮) স ানেদর ভরণেপাষণ িপতার বধ দািয় বেল ঘািষত হয়।
৯) িগজার বােজয়া করা স ি িব েবর আমেল যারা িকেন নয় কাড নেপািলয়ন এ তােদর অিধকারেক বধতা দওয়া
হয়।
১০) িবচারব ব ার সংগঠন কের জু ির

থা চালু করা হয়।

১১) রাজৈনিতক অপরাধীেদর সাধারণ অপরাধী অেপ া ত মযাদা দওয়া হয়।
১২)
১৩)

পি ক স ি েত সকল বধ স ােনর সমান অিধকার দওয়া হয়।
ফৗজদাির আইন িবিধ যু ি বাদ ও

করা হয়। আইেনর সূ

িবচাের অপরাধী

াকৃিতক আইেনর আেলােক রচনা করা হয়। অপরাধীর

িত ববর শাি

দান

মািণত হেল তেব শাি িদেত বলা হয়। ফৗজদাির আইেনর সাহােয আইন-

শৃ লা র ার ব ব া করা হয়।
১৪) Natural Law এবং Roman Law সম য় কের কাড নেপািলয়ন রচনা করার ফেল ইউেরােপর অেনক দেশ এই
আইন গৃ হীত হয়। বলিজয়াম ও লাে মবােগ এই আইন এখনও

চিলত আেছ।

রামান আইেনর মূ ল আদেশর িভি র উপর নেপািলয়েনর আইন িবিধ রিচত হওয়ায় তা ইউেরােপর অন ান দেশ ও গৃ হীত
হেয়িছল। পািরবািরক আচার-আচরণ, িববাহ িবে দ ,নারীর মযাদা, গৃ হকতার কতৃ
নেপািলয়েনর আইন িবিধর

ভাব পেড়িছল সে হ নই।

ও পািরবািরক স ি র সকল

ী ও স ানেদর উপর ামী ও িপতার কতৃ

ীকার করা হয়
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অথচ ফরািস িব েবর আদশ িছল সকেলর সমান অিধকার ও সমানভােব স ি বাঁ নতু ন আইন িবিধ অনু সাের

ীর উপর

ীকৃত হয়। িববাহিবে দ সু কিঠন করা হয়। রাজনীিতিবদ িহসােবই নেপািলয়ন এই সকল পিরবতন

ামীর কতৃ

ঘিটেয়িছেলন এবং তার উে শ িছল মানু েষর জীবেনর মান উ য়ন করা ও অসংযত আচার-আচরণ দূ র করা। অন ান সকল
ব াপাের সকেলর সমান অিধকার র া করা হয়। এই সকল পিরবতেনর মূ েল নেপািলয়েনর ল
িতহত করা এবং এই কারেণ মধ িব ও কৃষক

ণী নেপািলয়েনর

িছল

াে

িতিব ব

বল সমথক এ পিরণত হয়।

নেপািলয়েনর ' কাড বা আইন-িবিধ ' িট
১) এই আইন িবিধ ারা পু রাতন তে র যু েগর রামান আইন চালু করা সমােজ ি িত আেস। িক
পিরবতেনর পথ
২) িব ব
িবন

এর ফেল

গিতশীল

হয়।

াে র নারী সমােজর কােছ ব নমু ি

হয়। নারীেদর পু নরায় গৃ হেকােণ

ও সমান অিধকার লােভর য আ াস আেন, কাড নেপািলয়ন ারা তা

ামীর অধীেন জীবন কাটােত বাধ করা হয়। নারীেদর স ি র অিধকার কও

সংকুিচত করা হয়।
৩) পািরবািরক সংগঠন সু কিঠন করার জন িপতােক পিরবােরর ওপর সাম তাি ক িনয় ণ
ও স ানেদর ব ি
৪)

াধীনতা খব হয়।

নেপািলয়েনর কােড

অিধকার অবেহিলত হয়।
াথর ার বাহন িছল, িক
অিধকার ঘাষণাপে

মতা দওয়া হয়। ফেল ী

িমকেদর জন

কান অিধকার

ীকার করা হয়িন। তােদর কােজর অিধকার, িন তম মজু িরর

িমকেদর ধমঘেটর অিধকার দওয়া হয়িন। কাড নেপািলয়ন স ি
িব েবর উ রািধকার এই আইন িবিধ ত বিশরভাগ

ে

ভাগী বু েজায়া

র া করা হয়িন। মানব জািতর

য সকল অিধকােরর কথা বলা হয় তা র া করা হয়িন। সু তরাং ' কাড নেপািলয়ন' ি তাব ার

র াকবচ িহেসেব কাজ কের।
াবলী:১)

ণীর

নেপািলয়ন কন ' কাড নেপািলয়ন' চালু কেরন ?

২) ' কাড নেপািলয়ন' এর কয়িট ধারা িছল ও স িল িক িক ?
4) ' কাড নেপািলয়ন এর সে
5) ' কাড নেপািলয়ন' এর

কান দেশর আইন এর সম য় সাধন করা হয় ?
িট িল উে খ কর।
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