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Code civil

Myšlenka vytvoření zcela nové a ucelené kodifikace obč. práva se samozřejmě objevila hned v prvních letech revoluce. Avšak i přes formální příslib ve fr. ústavě z roku 1791 se revolučnímu nár. shromáždění nepodařilo práci na ní dokončit. Omezila se pouze na přizpůsobení obč. práva novým revolučním principům. Teprve Napoleonovi se podařilo toto legislativní dílo – nejpotřebnější a zároveň nejobtížnější – završit a roku 1804 byl tedy vydán slavný občanský zákoník (Code civil). Čas radikálních změn a převratů byl totiž u konce a dostatečný odstup od revolučních událostí umožňoval rozlišit pr. pravidla již zastaralá od těch, která jsou v praxi stále živá a potřebná i přesto, že existovala již za starého režimu. Zákonodárce nicméně stál před nelehkým úkolem. Nový zákoník měl vzniknout jako výsledek kompromisního smíru mezi dědictvím starého režimu a moderními pr. principy deklarovanými revolucí. Pouze taková syntéza pr. systémů byla přijatelná pro fr. národ nebo aspoň pro jeho převážnou většinu.
V srpnu 1800 byla ustavena 4členná komise, která byla pověřena úkolem vypracovat nový občanský kodex (od začátku revoluce se jednalo již o 5.návrh). Členy komise byli jmenováni vynikající fr. právníci starého předrevolučního režimu (např. Portalis). Po několika měsících prací byl návrh předkládán po jednotlivých částech k projednání složité hierarchii orgánů napoleonského režimu.
Po dlouhých odborných diskuzích byl zákoník schválen jako celek a 21.3. 1804 slavnostně vyhlášen pod názvem Code civil des Francois (kód sicil de fransé)- Obč. zákoník Francouzů. V letech 1807 – 1816 a 1852 – 1870 pak nesl název Code Napoleon.Code civil (CC) se skládá z úvodního titulu a 3 knih, z nichž každá se dále člení na jednotlivé tituly, hlavy, oddíly a články. Zákoník původně obsahoval celkem 2281 článků.
Úvodní titul má 6 článků a pojednává o vyhlašování zákonů, osobní a věcné působnosti zákoníku a nepřípustnosti jeho retroaktivity a zákazu odepření rozhodnutí soudcem. Stanoví, že pr. normy významné z hlediska veř. pořádku a dobrých mravů jsou kogentní (z čehož vyplývá, že dohody odporující těmto ustanovením jsou neplatné).
Kniha I. „O osobách“ obsahuje předpisy o nabývání a pozbývání obč. práv, manželské právo (kodex nepoužíval pojmu rodinné právo), ustanovení o otcovské péči, adopci, pěstounství a poručenství.
Kniha II. „O majetku a různých druzích vlastnictví“ , pojednává o vlastnictví a věcných právech k věci cizí.
Kniha III. „O různých způsobech nabývání vlastnictví“. Obsahuje právo dědické, obligační a další ustanovení.
Systematika zákoníku, formálně navazující na římské právo a justiniánskou kodifikaci, tak měla symbolizovat trojí svobodu : osobní, vlastnickou a smluvní.
Charakteristickými vlastnostmi zákoníku jsou jasnost, přesnost a obecnost. Jde o opak kasuistické metody tvorby zákona. Pouze takové kvality legislativního díla mu zaručují trvalost. Zákoník upravuje občanskoprávní poměry natolik obecně, že ponechává prostor pro soudce, který nemusí právo pouze mechanicky aplikovat, ale rovněž je může široce vykládat a doplňovat tak jeho mezery. Soudce je dokonce povinen rozhodnout i v případech, které nejsou výslovně upraveny právními normami. Pokud by v daném případě nerozhodl, dopustil by se nepřípustného odmítání spravedlnosti (lat. denegatio iustitiae). 
Občanský zákoník zrušil definitivně veškerá omezení typická pro právo z doby feudální a skoncoval s nerovností osob podle příslušnosti ke stavu.Zajistil občanům rovnost před zákonem, nedotknutelnost soukromého vlastnictví a jistotu v pr. vztazích. Vytvořil tak pr. základy pro rozvoj moderní společnosti ve Francii. Do jisté míry znamenal ústup od radikálních tendencí revolučního zákonodárství, když přijal liberální a individualistické pojetí právního postavení občanů.
Celá řada ustanovení obč. zákoníku evidentně svými základy tkví v předrevoluční éře. Nejvíce se kontinuita starého a nového režimu zrcadlí v nerovném postavení muže a ženy.v manželství. Koncepce manželského práva je založena na převaze otcovské autority, která otci umožňuje vykonávat moc nad manželkou a dětmi. Manželka se ocitá ve zcela podřízeném postavení a je povinna zachovávat manželovi poslušnost. Majetek manželky je spravován jejím manželem. Velký důraz je kladen na soudržnost legitimní rodiny. Možnost rozvodu je sice i nadále zachována, je však omezena řadou přísných podmínek (vliv vzrůstajícího měšťanstva). Napoleonská zákoník vyhází z teze, že není možno zachovat veřejný řád a pořádek, aniž by byl dodržován řád v rodině. Každý by se měl učit disciplíně od kolébky.
Zákoník velmi podrobně rozebírá institut vlastnictví. Zcela zde zvítězily revoluční ideje svobody vlastnictví, trvalosti nabytých vlastnických práv a jejich nedotknutelnosti. Výkon vlastnického práva může být omezen pouze zákonem.
Úprava dědického práva se inspirovala dřívějším psaným, resp. římským právem a odsunula revoluční legislativu do pozadí. Zákoník klade větší důraz na respektování zůstavitelovy vůle, rozdělení vlastnictví je považováno za právo zůstavitele. V případě, že má zůstavitel potomky, může volně disponovat pouze s omezenou částí svého majetku (tzv. dispoziční podíl). Zbývající jmění musí rozdělit mezi své potomky rovným dílem.
Obligační právo se do značné míry opírá o vzory římského práva. Uznání autonomní vůle jednotlivce značně posílilo význam smluvních instrumentů.
Vynikající teoretiky i praktiky velmi ceněná, je ovšem zákonodárná technika zákoníku, která se dokázala vyhnout nejen kasuistickým přístupům, ale i zbytečně abstraktním a složitým konstrukcím. Přesnost, jasnost, estetická úroveň jazyka, přiměřeně obecné a elastické formulace umožňující vývoj práva cestou soudního výkladu, to jsou rysy, které CC řadí na přední místo mezi světovými kodifikacemi obč. práva a činí z něj mistrovské dílo. Mnohé státy se jeho ustanoveními inspirovaly při úpravách svého pr. řádu, jiné je zcela nebo zčásti převzaly. Po celá dvě následující století se CC zachoval ve svém původním znění takřka beze změn. Společenský řád však není neměnný, podléhá vývoji a některá ustanovení kodexu tak začala být považována za překonaná. Postupně byly prováděny pouze drobné novelizace – např. v otázce pr. postavení vdaných žen či nemanželských dětí, rovněž zachovávání přísné otcovské autority. Stále častěji se vyskytovaly situace, jejichž řešení zákoník nepředvídal. Z toho důvodu byly přijímány zákony upravující občanskoprávní vztahy i mimo jeho rámec. Společenské změny po 2.s.v. dokonce vyvolaly otázku, zda nenadešla vhodná chvíle pro jeho celkovou přeměnu. Snahy o revizi však ztroskotaly na vládní nestabilitě IV. Republiky. Otázka nové kodifikace opět vyvstala za de Gaulla, ale v 70. letech se legislativní práce opět zastavily. Napoleonův zákoník je tedy přes řadu novelizací ve Francii právně závazný doposud.

