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Napoleonas Bonapartas
Napoleonas 

Bonapartas (1769 – 1821) –
prancūzų generolas, 
kuris 1799m. įvykdęs 
valstybės perversmą, 
įvedė savo diktatūrą, 
panaikino piliečių 
politines teises bei 
laisves, o 1804m. 
karūnavosi Prancūzijos 
imperatoriumi. 



Napoleonas Bonapartas
Jo nesibaigiantys 

karai tęsėsi iki 1815m. ir 
kainavo Prancūzijai 
beveik 2 mln. gyvybių, 
tačiau ši asmenybė 
paliko ryškų ir 
nevienareikšmišką 
pėdsaką visos Europos 
istorijoje.



Po truputį į valdžią atėjęs Napoleonas, 1799m. 
lapkričio 9 d. (Briumerio 18) Napoleonas įvykdė valstybės 
perversmą – valdžia atitenka trims asmenims, iš kurių 
vienas - Napoleonas Bonapartas. Prancūzija liko 
respublika, bet faktiškai įsigalėjo Bonaparto diktatūra 
(jo vykdoma politika buvo vadinama bonapartizmu). 

Perversmo rezultatai:

 Karinės nesekmės;

 Vidaus politikos sunkumai (nepasitenkinimas mokesčių 
politika);

 Napoleono, kaip generolo populiarumas;

 Napoleono siekius užimti valdžią rėmė žymūs 
finansininkai bei politikai;



Prancūzijos pasiskelbimas imperija

 Po Briumerio 18-osios perversmo Napoleonas siekė 
juridiškai įteisinti savo valdžią ir įtvirtinti diktatūrą;

 Napoleonas siekė pagerinti ekonominę Prancūzijos 
padėtį;

 Bonapartas toliau siekė įtvirtinti politinę hegemoniją 
Europoje;

 Bonaparto vidaus ir užsienio politikos laimėjimai 
įgalino Napoleoną 1802m. Pasiskelbti konsulu iki 
gyvos galvos, o 1804m. balandžio 18d. – Prancūzijos 
imperatoriumi: Prancūzija tapo imperija.



Napoleono kodeksai
1. 1804 m. kovo 21d. Priimtas civilinis kodeksas 

(Napoleono kodeksas):
 Garantavo teisę į privatinę nuosavybę, visiems vienodas 

politines teises.
2. 1808 m. įsigaliojo prekybos kodeksas.
3. 1811 m. įsigaliojo baudžiamasis kodeksas.

Reikšmė:
 Teisiškai įtvirtino pergalę prieš feodalinę santvarką;
 Turėjo įtakos tolesniam civilinės ir baudžiamosios teisės 

formavimuisi;
 Kodeksai įsigaliojo ir Napoleono užkariautose šalyse, tuo 

padėdami kapitalistinių santykių raidai.



Napoleono karų priežastys
Priežastys:

 Amjeno taika nepanaikino prieštaravimų tarp 
stipriausių Europos valstybių – Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos;

 Napoleonas Bonapartas siekė ekonominės ir politinės 
hegemonijos Europoje, o to labiausiai bijojo D. 
Britanija bei kitos stambios valstybės (Rusija, Austrija 
ir t.t.)



Napoleono karų reikšmė
Reikšmė:

 Prancūzija neteko visų užkariautų teritorijų;

 Baigiamasis aktas numatė sukurti tvirtą barjerą prieš 
naują Prancūzijos agresiją;

 Iš Vokietijos valstybių ir dalies Austrijos žemių sukurta 
Vokietijos sąjunga;

 Norvegija buvo atskirta nuo Danijos ir prievarta 
sujungta su Švedija;

 Šveicarija buvo paskelbta neutralia valstybe;

 Buvo pasirašyta Šventoji sąjunga.
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