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Wspó³czeœnie Ksiêstwo Andory stanowi przedmiot badañ nadal niewielu opraco-
wañ politologicznych. Najczêstszym przedmiotem zainteresowania jest wyj¹tkowa na
skalê œwiatow¹ formu³a dwuosobowej g³owy pañstwa (tj. diarchii), któr¹ z urzêdu s¹
ka¿dorazowo: prezydent Republiki Francuskiej oraz biskup hiszpañskiej diecezji Seo
de Urgell.

Swego rodzaju odrodzenie siê pañstwowoœci andorskiej, do którego dosz³o w 1993 r.,
mia³o swoje Ÿród³a w czêsto przywo³ywanej procedurze przyjmowania pierwszej
w dziejach Ksiêstwa konstytucji. Jednak du¿o mniejsza uwaga badaczy skupiona jest
na podpisanym w tym samym roku traktacie, który, zdaniem autora, mia³ równie wa¿ne
znaczenie dla dzisiejszej pozycji prawnomiêdzynarodowej (ale te¿ i wewnêtrznego
porz¹dku politycznego) pirenejskiego ksiêstwa. Przedmiotem niniejszego artyku³u bê-
dzie zweryfikowanie powy¿szej hipotezy, a tak¿e odpowiedzenie na pytanie o rolê,
jak¹ odegra³y stosunki Andory z Francj¹ na przestrzeni kilkuset lat dla obecnego statu-
su miêdzynarodowego Ksiêstwa, jak i dla jego systemu politycznego. Stosunki Andory
z Francj¹ jako pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej maj¹ swój skutek g³ównie
w kwestiach zwi¹zanych z walut¹ europejsk¹, wobec czego aspekt ten bêdzie równie¿
przedmiotem niniejszego artyku³u.

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE STOSUNKÓW ANDORY Z FRANCJ¥

Doœæ powszechnie wskazuje siê, ¿e Andora powsta³a jako podmiot polityczny
w 1278 r., kiedy to dosz³o do zawarcia tzw. pierwszego traktatu arbitra¿owego Pareat-
ge (w literaturze termin ten funkcjonuje w wielu innych wersjach: Pariatge, Pariatje,
Pairage) (Moses, 1893: 34). W 843 r. Karol £ysy okreœli³ Dolinê Andory jako teryto-
rium, które bêdzie podlega³o dziedziczeniu hrabiom z Urgell (Bladé, 1882: 13).
W póŸniejszych latach dosz³o do serii konfliktów miêdzy francuskimi hrabiami Foix
a miejscowym Koœcio³em katolickim. W po³owie XIII wieku hrabiowie francuscy pod-
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jêli próbê przejêcia ca³kowitej w³adzy nad Dolin¹, co zosta³o jednak zahamowane
przez interwencjê królów aragoñskich wspieranych przez papie¿y (Osóbka, 2009:
184).

8 wrzeœnia 1278 r. Pere d’Urg i Roger Bernat III de Foix podpisali porozumienie po-
kojowe znane w historii pañstwa jako Primer Pareatge d’Andorra. Uk³ad ten zosta³ de-
kadê póŸniej potwierdzony przez papie¿a Marcina IV. W Pareatge poza zapisaniem
obowi¹zku s³u¿by wojskowej wzglêdem obu panów, zobowi¹zano lud Andory do
p³acenia obu zarz¹dcom specjalnej daniny (tzw. quèstii) p³aconej co roku naprzemien-
nie. O ile kwota ustalona dla pana episkopalnego by³a sta³a, to francuski zarz¹dca mia³
dowolne prawo ustalania wysokoœci sk³adanej mu quèstii. Kwota ta by³a zmienna (por.
tabela 1) (np. w 1939 r. wynosi³a równowartoœæ ówczesnych 25,44$, a dwadzieœcia lat
póŸniej tylko 3,88$). 1993 rok przyniós³ koniec ponad siedemsetletniego okresu wasal-
nej zale¿noœci ludnoœci Ksiêstwa od dwóch wspó³ksi¹¿¹t (Andorra Pays France,
1959).

Tabela 1

Wysokoœæ daniny p³aconej wspó³ksiêciu francuskiemu
w wiekach XVII–XX

Okres Wysokoœæ

XVII w. 1870 liwrów barceloñskich

Koniec XVIII w. 1920 franków

XIX w. 960 franków

Pocz¹tek lat 90. XX wieku 1920 franków

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Bladé, 1882: 21; Mateu, Luchaire,
1999: 22; Tribute, 1939.

Co istotne dla przedmiotu niniejszego artyku³u, prawa senioralne (w odniesieniu do
zarz¹dcy francuskiego) przechodzi³y na kolejnych panów zgodnie z wewnêtrznymi za-
sadami sukcesji. Dekadê po zawarciu traktatu arbitra¿owego, ze wzglêdu na konflikt
sprowokowany przez hrabiego Foix, dosz³o do podpisania drugiego traktatu. Na jego
mocy andorska ludnoœæ zosta³a zobowi¹zana do sk³adania przysiêgi na wiernoœæ obu
panom feudalnym (Osóbka, 2009: 184–185).

W 1589 r. wnuk Henryka II de Foix jako Henryk IV zasiad³ na tronie Francji. Jego
syn, Ludwik XIII, wstêpuj¹c na tron w 1610 roku przeniós³ na koronê francusk¹ prawa
domu Foix, dziêki czemu monarcha francuski otrzyma³ tytu³ i prawa wspó³ksiêcia An-
dory. Przeniesienie oœrodka w³adzy francuskiego wspó³ksiêcia pozwoli³o ludnoœci an-
dorskiej na wiêksz¹ samodzielnoœæ w rozwoju politycznym i gospodarczym Doliny.
Francuski ksi¹¿ê wskaza³ wówczas de Carenaya na odpowiedzialnego za wykonywa-
nie wymiaru sprawiedliwoœci w Andorze (Kuca³a, 2007: 34).

Na stosunkach andorsko-francuskich pewne piêtno odcisnê³y wydarzenia Wielkiej
Rewolucji. Wówczas to rz¹d republikañskiej Francji bezwzglêdnie odrzuci³ mo¿liwoœæ
sk³adania daniny przez Andorczyków. Quèstia zdaniem w³adz francuskich stanowi³a
ra¿¹cy przyk³ad znienawidzonego przez rewolucjonistów feudalizmu, który stanowi³
g³ówn¹ determinantê do wyst¹pienia przeciwko arystokracji i panuj¹cego ustroju
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spo³eczno-gospodarczego. Wbrew temu co mog³oby siê wydawaæ, wspó³ksi¹¿ê nie
og³osi³ siê wówczas samorz¹dc¹ Andory, ale wspar³ proœby Andorczyków, którzy
zwrócili siê do w³adz francuskich o powrót do stosunków sprzed rewolucji. Zosta³y one
przywrócone dziêki decyzji samego Napoleona Bonaparte (Bladé, 1882: 24–27).

STOSUNKI ANDORSKO-FRANCUSKIE I ICH WP£YW NA POLITYKÊ
WEWNÊTRZN¥ KSIÊSTWA W XX WIEKU DO PRZYJÊCIA

KONSTYTUCJI W 1993 ROKU

Bez w¹tpienia najwa¿niejsze wydarzenie pierwszej po³owy XX wieku w historii
Andory mia³o miejsce w 1933 r. Wówczas to ze wzglêdu na wtargniêcie do sali posie-
dzeñ parlamentu domagaj¹cych siê reform m³odych Andorczyków, na terytorium Ksiês-
twa wkroczy³o 50 francuskich ¿andarmów (French ‘invaders’, 1933: 1; France sends,
1933: 1). Rok póŸniej Andor¹ wstrz¹snê³a próba przejêcia w³adzy przez rosyjskiego
emigranta, Borysa de Skossyreffa Mawrusowa. W 1934 r. wyda³ on manifest, w którym
og³osi³ siê zastêpc¹ króla Francji i jedynym zarz¹dc¹ Kraju Dolin, wypowiadaj¹c tym
samym wojnê wspó³ksiêciu episkopalnemu. W reakcji na manifest rz¹d hiszpañski
wys³a³ do Andory funkcjonariuszy policji, którzy aresztowali uzurpatora i przewieŸli
do Barcelony (Kaffka, 2009: 147–154).

Bardzo ciekawym okresem w historii Andory by³a II wojna œwiatowa, która to
zamknê³a Kraj Dolin w kleszczu niedemokratycznych re¿imów: genera³a Franco od
zachodu i zale¿nego wzglêdem hitlerowskich Niemiec rz¹du Vichy od wschodu.
W trakcie trwania wojny Andorczycy utracili przyznane w 1933 r. powszechne prawa
wyborcze dla mê¿czyzn (Shephers’s, 1941). Andora, otrzymawszy od A. Hitlera gwa-
rancjê zachowania nienaruszalnoœci jej terytorium podczas wojny, mog³a zarówno
podczas wojny, jak i po jej zakoñczeniu bardzo szybko rozpocz¹æ proces przemian gos-
podarczych, politycznych i spo³ecznych (Andorra receives, 1942). Liczba ludnoœci,
g³ównie emigrantów powojennych, ros³a bardzo szybko. Prowadzi³o to poœrednio do
rozwoju gospodarczego, politycznego i spo³ecznego. Procesu demokratyzacji nie zaha-
mowa³a utrata obu wspó³ksi¹¿¹t w 1969 r., kiedy to francuski prezydent Charles de
Gaulle 28 kwietnia poda³ siê do dymisji, a dzieñ póŸniej papie¿ Pawe³ VI przyj¹³ rezyg-
nacjê biskupa Seo de Urgell.

Demokratyzacja mia³a miejsce dziêki wielu czynnikom, wœród których nie mo¿na
nie wspomnieæ o zaanga¿owaniu kolejnych wspó³ksi¹¿¹t w ten proces. Doprowadzi³o
to do kolejno: przyznania kobietom czynnego prawa wyborczego (wspó³ksi¹¿êta wyra-
zili na to zgodê w 1970 r.), przyznania biernego prawa wyborczego, przyznanie formal-
nej równoœci kobiet i mê¿czyzn wobec prawa (1975 r.), obni¿enia cenzusu wieku,
a tak¿e wydania zgody na zainicjowanie reform instytucjonalnych, których efektem
jest kszta³t dzisiejszego systemu politycznego (Osóbka, 2009: 188). Reformy instytu-
cjonalne bez w¹tpienia nie by³yby mo¿liwe, gdyby nie by³o pozytywnego nastawienia
ze strony obu wspó³ksi¹¿¹t. W 1978 r. Valéry Giscard d’Estaing i bp Joan Martí i Alanís
spotkali siê z okazji siedemsetnej rocznicy zawarcia Pareatge i zainicjowali ca³y pro-
ces reform które przebiega³y stopniowo przez ponad 20 lat od prze³omu lat 70. i 80. do
uchwalenia obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej.
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Kolejni prezydenci francuscy wspierali reformy, czego przejawem by³y kolejne
akty prawne deleguj¹ce w³adzê z podmiotów wspó³ksi¹¿êcych na Radê Generaln¹
(parlament) i zale¿n¹ od niej Radê Wykonawcz¹ (a ju¿ nie od g³owy pañstwa). François
Mitterrand w 1986 roku w swoim przemówieniu do cz³onków obu tych organów
stwierdzi³, ¿e ¿a³uje ¿e nie móg³ wczeœniej doprowadziæ do zmian instytucjonalnych
(Allocution prononcée, 1986). By³o to niejako w opozycji do pocz¹tkowego stanowis-
ka wspó³ksiêcia episkopalnego, który w 1962 roku zablokowa³ reformê samorz¹dow¹
(Ray, 1962: 20).

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na postawê francuskiego wspó³ksiêcia wzglê-
dem przemian ustrojowych w Andorze. O ile biskup Joan Martí i Alanís domaga³ siê
przede wszystkim zagwarantowania g³owie pañstwa mo¿liwoœci odrzucenia traktatów,
które ogranicza³yby kompetencje g³owy pañstwa, o tyle François Mitterand zwraca³
uwagê na inny aspekt przysz³ej konstytucji i ca³ej konstrukcji ustroju Andory. Francus-
ki prezydent opowiada³ siê przede wszystkim za wykrystalizowaniem siê jasnej sytu-
acji prawnomiêdzynarodowej pirenejskiego ksiêstwa i zapewnieniem mu uznania jako
pañstwa, pe³noprawnego cz³onka spo³ecznoœci miêdzynarodowej (Baró Solà, 2005:
68–72). Ostatecznie na pocz¹tku 1993 r. pos³owie opowiedzieli siê za projektem usta-
wy zasadniczej, w kwietniu pod jej tekstem swoje podpisy z³o¿yli obaj wspó³ksi¹¿êta,
a nied³ugo póŸniej nowy status Ksiêstwa zosta³ zatwierdzony przez Andorczyków
w referendum, w efekcie czego 4 maja Konstytucja Ksiêstwa Andory wesz³a w ¿ycie
(Report, 1989: 2).

STATUS ANDORY PRZED RATYFIKACJ¥ TRANTATU
I PRZED PRZYJÊCIEM KONSTYTUCJI KSIÊSTWA

Ustalenie statusu Andory sprzed 1993 r. stanowi dla badaczy prawa miêdzynarodo-
wego niema³y problem. Jedynym przymiotnikiem, co do którego prawie wszyscy (o ile
nie wszyscy) badacze byli i s¹ zgodni, to okreœlenie Kraju Dolin jako terytorium zale¿-
nego. W literaturze znajduje siê wiele terminów okreœlaj¹cych ówczesn¹ Andorê: kon-
dominium, niekolonialne terytorium zale¿ne, terytorium pó³suwerenne, terytorium
wasalne (Cybulski, 2008: 240; Kwiecieñ, 2004: 135). Kwestia ustalenia statusu Andory
sta³a siê przedmiotem bardzo ciekawego, z punktu widzenia naukowego, problemu re-
prezentowania Kraju Dolin na arenie miêdzynarodowej, a poprzez to wielokrotnie odcis-
ka³a swoje piêtno na stosunkach andorsko-francuskich w drugiej po³owie XX wieku.

Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii, jak¹ nale¿y w tym miejscu wskazaæ, jest formu³a,
sk³ad andorskiej g³owy pañstwa. Panami Andory byli ex officio biskup Seo de Urgell
oraz ka¿dy kolejny hrabia Foix. Sytuacja pozornie skomplikowa³a siê z chwil¹ przejœ-
cia praw zwierzchnich nad Andor¹ z hrabiów Foix na kolejnych królów francuskich.
Nie oznacza³o to jednak, ¿e prawa osobiste monarchy francuskiego przesz³y automa-
tycznie na prawa pañstwa francuskiego (nawet jeœli przywo³alibyœmy s³ynne s³owa
absolutystycznego króla Ludwika XIV). Takie stanowisko potwierdza chocia¿by
fakt, ¿e póŸniejsze akty prezydenta Republiki dokonywane przezeñ w charakterze
wspó³zwierzchnika Andory nie by³y (i nadal nie s¹) aktami w³adzy francuskiej i nie
mog³y byæ anulowane przez Radê Pañstwa (Sikorska, 1971: 88).
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Kolejn¹ kwesti¹ wart¹ zauwa¿enia jest p³acona quèstia niemal nieprzerwanie stano-
wi¹ca pocz¹tkowo faktyczn¹ daninê, a póŸniej ju¿ jedynie symboliczn¹ formê zale¿no-
œci Andorczyków od panów francuskiego i episkopalnego (w pewnym okresie danina
pieniê¿na przekazywana wspó³zarz¹dcy francuskiemu mia³a byæ ekwiwalentem warto-
œci dwóch sztuk: koni, œwiñ, byków i kóz, co mo¿na uznaæ za daninê symboliczn¹)
(Bladé, 1882: 21). P³acenie jej usta³o wraz z zawarciem trójstronnego traktatu i przyjê-
ciem ustawy zasadniczej.

O stosunkach francusko-andorskich w wiêkszym zakresie mo¿na mówiæ dopiero
od pocz¹tku ubieg³ego stulecia, kiedy to rozwiniêto politykê infrastrukturaln¹ Kraju
Dolin. To w³aœnie budowa dróg ³¹cz¹cych Andorê z regionami francuskimi pozwo-
li³o na wiêkszy przep³yw ludnoœci francuskiej do Ksiêstwa i andorskiej do pobliskich
regionów francuskich. Trwaj¹c¹ ponad 40 lat budowê drogi, ³¹cz¹cej andorskie mia-
sto na granicy z Francj¹ Pas de la Casa z po³o¿onym w g³êbi kraju andorskim Soldeu,
zosta³a ukoñczona w latach 30. XX wieku. Na prze³omie lat 20. i 30. XX wieku pod-
jêto decyzjê o rozbudowie elektrowni wodnej, co by³o mo¿liwe dziêki trójstronnemu
porozumieniu Andory z jej s¹siadami, a w 1930 r. podpisano umowê administra-
cyjn¹ z urzêdami pocztowymi Francji i Hiszpanii w sprawie wydawania w³asnych
znaczków w Ksiêstwie. Wszystkie te wydarzenia w sposób bezsporny wp³ynê³y na
wiêksze otwarcie siê Andorczyków na procesy zachodz¹ce w Europie (Kuca³a, 2007:
48–49).

W najnowszej historii politycznej Ksiêstwa w kontekœcie stosunków andorsko-fran-
cuskich nie sposób nie wspomnieæ o roszczeniach francuskich do wy³¹cznego prawa
reprezentowania Andory na arenie miêdzynarodowej, które spotka³y siê ze zdecydo-
wanym sprzeciwem wspó³ksiêcia episkopalnego. W 1952 r. Ksiêstwo sta³o siê stron¹
Powszechnej Konwencji o Prawie Autorskim, która by³a pierwszym miêdzynarodo-
wym porozumieniem, którego sygnatariuszem by³a Andora. W procesie przyjmowania
tego aktu strona francuska wyrazi³a sprzeciw, który jednak nie by³ skuteczny. Ostatecz-
nie strona francuska porozumia³a siê ze wspó³ksiêciem episkopalnym, dziêki czemu
w styczniu 1953 r. oœwiadczono, ¿e od koñca poprzedniego roku Andora sta³a siê stron¹
Konwencji (31 grudnia dokumenty ratyfikacyjne zosta³y z³o¿one przez wspó³ksiêcia
biskupa, a 23 dni póŸniej dokumenty z³o¿y³ wspó³ksi¹¿ê francuski) (Sroka, 2010: 208;
Protocol 3 annexed: 2–5).

Kilkanaœcie miesiêcy póŸniej konflikt miêdzy oboma wspó³ksi¹¿êtami rozgorza³ na
nowo. Francuski minister spraw zagranicznych odmawiaj¹c biskupowi Seo de Urgell
i reprezentuj¹cej go delegacji hiszpañskiej prawa do reprezentowania Andory w liœcie
do sekretariatu ONZ wprost stwierdzi³, ¿e reprezentowanie Andory przez delegacjê
hiszpañsk¹ jest niedopuszczalne. W odpowiedzi na to, bp Ramón Iglesias i Navarri po-
twierdzi³ swoje prawa do wspó³zarz¹dzania Andor¹ oraz odmówi³ ratyfikacji Konwen-
cji, a w liœcie do Dyrektora Generalnego UNESCO potwierdzi³ zasadê dwuosobowego
zarz¹du nad Ksiêstwem, odmawiaj¹c stronie francuskiej prawa do skorzystania z klau-
zuli dotycz¹cej kolonii (art. 35 Konwencji), wobec czego Andora nie sta³a siê stron¹
tego aktu prawa miêdzynarodowego (Duursma, 1996: 355). Argumentem, którym bez
w¹tpienia mog³a pos³ugiwaæ siê strona francuska to kwestia sprawowania opieki nad
obywatelami andorskimi, która to by³a do 1993 r. sprawowana przez francuskie s³u¿by
konsularne (Sikorska, 1971: 88).
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Kiedy w 1971 r. zwo³ano w Pary¿u konferencjê w celu rewizji Konwencji do jej ob-
rad, dopuszczono zarówno francusk¹, jak i hiszpañsk¹ delegacjê, które posiada³y prawo
reprezentowania stanowisk obu wspó³ksi¹¿¹t. Jednak delegacja francuska postanowi³a
po raz kolejny poddaæ w w¹tpliwoœæ prawo delegacji hiszpañskiej do reprezentowania
wspó³ksiêcia episkopalnego. Wobec braku rozstrzygniêcia porozumienia miêdzy stro-
nami Andora zosta³a poza postanowieniami paryskiej konferencji (Duursma, 1996:
355).

Bez w¹tpienia konflikt miêdzy oboma wspó³ksi¹¿êtami negatywnie wp³ywa³ na
otwieranie siê Andory na zewn¹trz. Nie nale¿y jednak zapominaæ o dzia³aniach
wspó³ksiêcia francuskiego, które wspiera³y ten proces. Poza wspomnianym wczeœniej
wsparciem dla reform instytucjonalnych, warto wspomnieæ o podró¿y francuskiego
wspó³ksiêcia do Andory. W paŸdzierniku 1967 r. po raz pierwszy w dziejach Ksiêstwa
w podró¿ do Andory uda³ siê francuski prezydent Charles de Gaulle, na co nie zdecydo-
wa³ siê ¿aden z jego 46 poprzedników (Andorra. Toter, 1967; Andorra: The Day, 1967).

Nie podlega w¹tpliwoœci, ¿e rok 1993 dla Andory by³ wyj¹tkowy: poza przyjêciem
pierwszej ustawy zasadniczej, podpisaniem i ratyfikowaniem trójstronnego traktatu
stanowi¹cego przedmiot niniejszego artyku³u, Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych dok³adnie trzy miesi¹ce po wejœciu w ¿ycie Konstytucji
Ksiêstwa, zaakceptowa³o projekt rezolucji o przyjêciu Andory jako 184 pañstwa cz³on-
kowskiego tej organizacji (U.N. Makes Room, 1993). Ksiêstwo mia³o legaln¹ legityma-
cjê do bycia traktowanym na równi ze swoimi wiêkszymi terytorialnie s¹siadami.

GRANICA ANDORSKO-FRANCUSKA

Kwestia granicy andorsko-francuskiej nie doczeka³a siê w literaturze analizy, pomi-
mo doœæ ciekawej sytuacji tej granicy po 1993 r. Na pocz¹tku warto wspomnieæ przede
wszystkim, ¿e granica ta nie stanowi³a przedmiotu wiêkszych sporów miêdzy s¹siada-
mi. Wynika³o to zapewne z kilkukrotnie wskazywanego ju¿ wczeœniej z niewielkiego
przep³ywu ludnoœci do i z Andory do pañstw oœciennych. W historii, poza incydentem
zwi¹zanym z wkroczeniem ¿andarmów francuskich na pocz¹tku XX wieku, wspomina
siê wydarzenia ze stulecia XIX kiedy to dosz³o do konfliktu miêdzy s¹siadami. W jego
efekcie rozwa¿ano nawet pomys³ wybudowania muru maj¹cego stanowiæ widoczn¹
granicê miêdzy terytorium Andory a terytorium pañstwa francuskiego. Ostatecznie ter-
min zarzucono ze wzglêdu na koszty budowy i niemo¿liwoœæ zrealizowania tego planu
w okreœlonym czasie (Another war, 1884).

W zwi¹zku z coraz liczniejsz¹ grup¹ obywateli francuskich przekraczaj¹cych grani-
cê z Andor¹ w XX wieku (a w szczególnoœci w drugiej jego po³owie), ju¿ w 1970 r.
zawarto porozumienie w sprawie koordynacji francuskiego i andorskiego systemu za-
bezpieczenia spo³ecznego. Na mocy tego aktu Andorczycy przebywaj¹cy we Francji
i Francuzi przebywaj¹cy w Ksiêstwie (wraz z ich rodzinami) bêd¹ obejmowani taka
sam¹ ochron¹ systemu zabezpieczenia spo³ecznego. Umowa w bardzo komplementar-
ny sposób regulowa³a sytuacjê, gdy¿ znalaz³y siê w niej odniesienia do œwiadczeñ z ty-
tu³u macierzyñstwa, choroby i œmierci pracownika, a tak¿e przekroczenia wieku
emerytalnego i niepe³nosprawnoœci (Arrangement général relatif, 1970). Rosn¹ca licz-
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ba osób przekraczaj¹cych granicê andorsko-francusk¹ musia³o wreszcie doprowadziæ
do jej przebudowy, by umo¿liwiæ ³atwiejsze po³¹czenia miêdzy regionami francuskimi
a Ksiêstwem. Do koñca XX wieku Andorê z Francj¹ ³¹czy³o praktycznie tylko jedno
po³¹czenie drogowe.

Kolejne lata nie zmienia³y nic w kszta³cie granicy andorsko-francuskiej, a¿ do
pocz¹tku XXI stulecia. W lipcu 2001 r. wszed³ w ¿ycie traktat o korekcie granicy pañ-
stwowej. Mia³ on doprowadziæ do poprawy ruchu drogowego miêdzy francusk¹ miej-
scowoœci¹ Porta i parafi¹ Encamp w Andorze. Granica mia³a ulec zmianie ze wzglêdu
na stale rosn¹c¹ liczbê pojazdów przekraczaj¹cych granicê z Francj¹ (w 1993 r. tych
pojazdów by³o 2 033 050, a siedem lat póŸniej a¿ 2 901 750). Wœród powodów wymie-
niano te¿ wzglêdy bezpieczeñstwa (dotychczasowa trasa by³a bardzo krêta i w zimê
czêsto zasypywana) i op³acalnoœci (nowa trasa mia³a byæ du¿o krótsza) (Rapport fait,
2001: 3–8).

W pocz¹tkowym procesie ratyfikacji odpowiedniej umowy miêdzynarodowej w³a-
dze francuskie zwróci³y uwagê, ¿e przebieg granicy andorsko-francuskiej nie jest
wynikiem jakiegokolwiek aktu o charakterze polityczno-prawnym, a wynika tylko
i wy³¹cznie ze zwyczaju („La frontière résulte de la coutume”) i osiemnastowiecznych
decyzji s¹dów francuskich (Rapport fait, 2001: 3–8). Ostatecznie rz¹dy zobowi¹za³y
siê do wymiany 15 595 km2 swoich terytoriów. Na terytorium oddanym przez Francjê
miano usprawniæ dostêp do tunelu pod Envalir¹ poprzez budowanie wiaduktów i nasy-
pów. Andora zobowi¹za³a siê do po³¹czenia budowanego wiaduktu z francusk¹ sieci¹
drogow¹ na w³asny koszt. Obie strony zobowi¹za³y siê wyznaczyæ delegatów, którzy
bêd¹ odpowiedzialni za wytyczenie nowej linii granicznej (Traité entre la République,
2000). Traktat wszed³ w ¿ycie dopiero 26 lipca 2001 r., co doprowadzi³o do prze³o¿enia
terminu otwarcia tunelu na maj, a póŸniej na sierpieñ nastêpnego roku (Rapport fait,
2001: 7–8). Ostatecznie tunel otwarto. W zwi¹zku z tym, ¿e spoœród wszystkich
s¹siadów Francji, tylko z Andor¹ nie posiada ona umowy okreœlaj¹cej dok³adny prze-
bieg granicy i dlatego konieczne wydaje siê okreœlenie granicy w bilateralnym traktacie
(Coopération transfrontalière), co bêdzie zapewne przedmiotem rozmów obu stron
w niedalekiej przysz³oœci.

Otworzony tunel pozwoli³ na zwiêkszenie przep³ywu ludnoœci na granicy francus-
ko-andorskiej, co musia³o doprowadziæ do zawarcia w 2002 r. konwencji, na mocy któ-
rej przekraczanie tej granicy mia³o byæ szybsze, a kontrole graniczne mia³y dzia³aæ
bardziej efektywnie (Edicte del 27-2-2004 pel, 2004). Tym samym wesz³y w ¿ycie
plany zapowiadane jeszcze przez Valéry’ego Giscarda d’Estaing (a popierane póŸniej
chocia¿by przez Jacquesa Chiraca), który w 1978 r. wskazywa³ na koniecznoœæ wpro-
wadzenia udogodnieñ infrastrukturalnych na granicy miêdzy pañstwami (Allocution,
1978).

TRÓJSTRONNY TRAKTAT O DOBRYM S¥SIEDZTWIE,
PRZYJA�NI I WSPÓ£PRACY

O ile relacje miêdzy Andor¹ a Hiszpani¹ i Francj¹ po 1993 r. s¹ uregulowane przede
wszystkim poprzez porozumienia, traktaty i umowy miêdzynarodowe, o tyle okres
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przed przyjêciem ustawy zasadniczej Ksiêstwa i zawarcia trójstronnego traktatu opie-
ra³ siê na ró¿nego rodzaju bilateralnych porozumieniach administracyjnych lub jedno-
stronnych aktach administracyjnych. Wynika³o to przede wszystkim ze zdecydowanej
odmowy uznania Andory przed 1993 rokiem za suwerenne pañstwo, z którym mo¿na
by³oby podpisaæ umowê miêdzynarodow¹, a której sygnatariuszami, jak twierdzili
Francuzi i Hiszpanie, mog¹ byæ wy³¹cznie pañstwa suwerenne, co zosta³o ju¿ wczeœ-
niej wspomniane (Report on the situation, 1989: 24).

Fundamentaln¹, z punktu widzenia stosunków Andory z jej s¹siadami, jest trój-
stronny „ o dobrym s¹siedztwie, przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy Ksiêstwem Andory,
Republik¹ Francusk¹ i Królestwem Hiszpanii z 1993 r. (fr. Tractat de bon veïnatge,
amistat i cooperació entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República
Francesa) (dalej jako: Traktat o dobrym s¹siedztwie). Zosta³ on podpisany 1 czerwca
1993 r. w Pary¿u przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Alaina Juppé
i w Madrycie przez hiszpañskiego ministra spraw zagranicznych Javiera Solanê Mada-
riaga, a dwa dni póŸniej przez andorskiego szefa rz¹du Òscara Ribasa i Reiga. 4 listopa-
da tego samego roku zosta³ zatwierdzony przez Radê Generaln¹ i wszed³ w ¿ycie
1 grudnia 1994 r.

Wszystkie trzy strony umowy zobowi¹za³y siê do poszanowania wzajemnych inte-
resów i wspó³pracy w celu rozwi¹zywania wszelkich trudnoœci, które mog¹ pojawiæ siê
w przysz³oœci (w tym równie¿ w sprawach kontaktów s¹siadów Ksiêstwa dzia³aj¹cych
jako pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, o czym póŸniej). W przypadku, gdy An-
dora zawiera umowê z Hiszpani¹ lub Francj¹, informacja o tym fakcie musi zostaæ
przekazana œcie¿k¹ dyplomatyczn¹ trzeciemu pañstwu nieuczestnicz¹cemu w danym
porozumieniu. Ksiêstwo zobowi¹za³o siê do nie podejmowania dzia³añ mog¹cych
wp³ywaæ na bezpieczeñstwo wewnêtrzne lub zobowi¹zania miêdzynarodowe którego-
kolwiek z s¹siadów. Traktat przewidzia³ szereg obowi¹zków spoczywaj¹cych na Hisz-
panii i Francji, niemniej najwa¿niejszym jego postanowieniem by³o bez w¹tpienia
uznanie Andory za suwerenne pañstwo. Ponadto, na mocy tego aktu s¹siedzi Ksiêstwa:
– ustanowili stosunki dyplomatyczne z Andor¹;
– uznali niepodzielnoœæ jej terytorium, a w przypadku jego naruszenia (lub nawet za-

gro¿enia naruszenia) zobowi¹zali siê do przeprowadzenia z andorskim rz¹dem
konsultacji co do u¿ycia odpowiednich œrodków w celu zapewnienia owej niepo-
dzielnoœci;

– zobowi¹zali siê do u³atwiania Andorze udzia³u w konferencjach i organizacji miê-
dzynarodowych;

– zobowi¹zali siê do ochrony interesów Andory, reprezentacji dyplomatycznej w pañ-
stwach trzecich oraz w konferencjach i organizacjach miêdzynarodowych, których
Ksiêstwo chce uczestniczyæ;

– zobowi¹zali siê do sprawowania opieki nad obywatelami Ksiêstwa w pañstwach,
w których Andora nie ma reprezentacji konsularnej, a takow¹ posiada Hiszpania lub
Francja.
W 2000 roku wszystkie trzy strony zdecydowa³y siê podpisaæ kolejne dwa porozu-

mienia. Pierwsze dotyczy³o sprawy wjazdu, tranzytu, pobytu i osiedlania siê obywateli
pañstw sygnatariuszy. Drugie porozumienie dotyczy³o tranzytu i pobytu w Andorze
obywateli pañstw trzecich.
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Na mocy pierwszego porozumienia obywatele Andory, Francji i Hiszpanii, wraz
z najbli¿sz¹ rodzin¹, maj¹ prawo bezwizowego pobytu na swoich terytoriach przez
90 dni. Po up³yniêciu tego terminu obywatele zobowi¹zani s¹ do uzyskania pozwolenia
na pobyt. Porozumienie umo¿liwi³o dostêp uczniów i studentów do szkó³ sygnatariu-
szy, a pracowników do miejsc pracy sygnatariuszy z zastrze¿eniem miejsc pracy w sek-
torze publicznym. Umo¿liwiono te¿ zastosowanie klauzuli, wedle której obywatel
któregokolwiek z trzech sygnatariuszy mo¿e zostaæ wydalony ze wzglêdów porz¹dku
publicznego, bezpieczeñstwa lub zdrowia publicznego. Umowa zosta³a zawarta
4 grudnia 2000 roku w Brukseli na czas nieokreœlony.

W bardzo zbli¿ony sposób skonstruowano drug¹ umowê, która zosta³a zawarta tego
samego dnia. Strony konwencji zobowi¹za³y siê do koordynowania swojego ustawo-
dawstwa w sprawach wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich i regularnego infor-
mowania siê o liœcie pañstw trzecich, których obywatele s¹ zobowi¹zani do posiadania
wizy na pobyt trwaj¹cy mniej ni¿ 90 dni. Gdyby cudzoziemiec chcia³ swój pobyt
przed³u¿yæ, zobowi¹zany jest on do z³o¿enia odpowiedniego wniosku do w³adz andor-
skich. Konwencja wskaza³a okreœlone postêpowanie w stosunku do obywateli pañstw
cz³onkowskich UE i EOG. Konwencjê zawarto na okres 5 lat, jednak postanowiono, ¿e
bêdzie corocznie odnawiana, je¿eli ¿adna ze stron nie wyrazi wczeœniej sprzeciwu.

DWUSTRONNE STOSUNKI W LATACH 1993–2013 ORAZ STOSUNKI
Z UNI¥ EUROPEJSK¥

19 marca 1993 r. strony zawar³y umowê w dziedzinie edukacji (Conveni entre el
Govern, 1993). Umowa ta stanowi³a podstawê funkcjonowania francuskiego systemu
edukacji w ramach systemu edukacji przedszkolnej, podstawowej i œredniej pod
zarz¹dem parafii Ksiêstwa. Na ten problem zwraca³ uwagê podczas swojej podró¿y do
Andory wspó³ksi¹¿ê Charles de Gaulle (Allocution prononcée, 1967). Dziêki niej
nast¹pi³o te¿ zrównanie systemów edukacji. Na mocy tej umowy mo¿liwe by³o utwo-
rzenie kolejnych szkó³ andorsko-francuskich. Przedmiotem umowy jest jednak przede
wszystkim status pracowników szkó³ francuskich w Ksiêstwie. W 1997 r. wesz³o w ¿y-
cie porozumienie ministrów oœwiaty, którzy uzgodnili uznanie dyplomu andorskiej
szko³y ponadpodstawowej oraz wzajemnego uznawania francuskiego i andorskiego
egzaminu maturalnego. Wobec sukcesu porozumienia z 1993 r. i up³yniêcia okresu jego
obowi¹zywania 10 lat póŸniej, 24 wrzeœnia 2003 r. ministrowie ds. edukacji narodowej
Francji i Andory zdecydowali o podpisaniu nowej umowy na kolejne 10 lat, której
g³ównym za³o¿eniem jest wzmocnienie sfer wspó³pracy. W 2007 r. ministrowie, od-
wo³uj¹c siê do zapisów umowy z 2003 roku, podpisali porozumienie w celu wprowa-
dzenia równowa¿noœci dyplomów.

Andora zawar³a z Francj¹ szereg szczegó³owych umów miêdzynarodowych:
– w sprawie technicznej wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach cywilnych oraz

wspó³pracy andorskich s³u¿b po¿arniczych z francuskimi zespo³ami ratowniczymi
podczas ich interwencji poza terytorium Francji w przypadku klêski ¿ywio³owej
(Acord entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu
a la cooperació tècnica i a l’assistència mútua en matèria de cooperació civil i a la
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integració des bombers andorrans en els equips de socors francesos durant les seves
intervencions fora del territori francès en el cas de catàstrofes naturals o d’accidents
tecnològics majors);

– w sprawie przejezdnoœci przygranicznych dróg w okresie zimowym (Arranjament
de cooperació per a la viabilitat hivernal a les carreteres frontereres entre el ministre
d’Ordenament Territorial del Principat d’Andorra i el ministre encarregat de l’Equ-
ipament i dels Transports de la República Francesa);

– w sprawie monitorowania jakoœci powietrza (Conveni per a la vigilància de la quali-
tat de l’aire);

– w sprawie uznawania prawa jazdy (Edicte del 24-1-2007 pel qual es fa públic l’Inter-
canvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’andorra i el
Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos
de conduir);

– w 2000 r. zawarto kolejne porozumienie w sprawie zabezpieczenia spo³ecznego
(wesz³o ono w ¿ycie 1 czerwca 2003 r.);

– w 2003 r. zawarto konwencjê w sprawie wspó³pracy administracyjnej. By³a ona po-
trzebna do okreœlenia statusu urzêdników zale¿nych od francuskiego systemu admi-
nistracji publicznej (tj. francuskich sêdziów i funkcjonariuszy publicznych) oraz
warunków w jakich mog¹ oni otrzymaæ pracê w Ksiêstwie (Edicte del 10-3-2003 pel
qual es fa públic que el Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern
de la República Francesa relatiu a la Cooperació Administrativa entrarà en vigor
l’1 d’abril del 2003);

– w 2005 r. podpisano porozumienie administracyjne miêdzy ministrami w sprawach
sportu;

– 21 sierpnia 2006 r., po piêcioletnim okresie ratyfikacji, wesz³a w ¿ycie zawarta miê-
dzy rz¹dami Andory i Francji umowa dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu
towarów (Edicte del 24-8-2006 pel qual es fa públic que l’Acord entre el Govern de
la República Francesa i el Govern del Principat d’Andorra relatiu als transports in-
ternacionals de mercaderies per carretera ha entrat en vigor el 21 d’agost del 2006);

– w 2009 r. Andora zawar³a z Francj¹ porozumienie w sprawach wymiany informacji
podatkowej.
Stosunki Andory z Uni¹ Europejsk¹ odgrywaj¹ fundamentaln¹ rolê przede wszyst-

kim ze wzglêdu na bardzo o¿ywione stosunki gospodarcze (w 2008 roku eksport i im-
port z Uni¹ Europejsk¹ wyniós³ kolejno 96% i 91%) (Andorra Bàsica, 2008: 28).
Podpisanie przez Francjê w 1951 r. traktatu paryskiego powo³uj¹cego do ¿ycia Euro-
pejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali nie mia³o wiêkszego wp³ywu na status Andory. St¹d te-
mat ten nie bêdzie stanowi³ zasadniczego przedmiotu niniejszego artyku³u, gdy¿
dopiero przyst¹pienie Hiszpanii do struktur wspólnotowych odegra³o swoj¹ rolê na
polityce wewnêtrznej i zagranicznej Ksiêstwa. Po akcesji Królestwa Hiszpanii, Wspól-
nota Europejska oraz w³adze Andory postanowi³y o koniecznoœci uregulowania wza-
jemnych stosunków. Po trwaj¹cych niewiele ponad rok negocjacjach, porozumienie
podpisano w Luksemburgu 28 czerwca 1990 r. By³o to pierwsze w dziejach Andory po-
rozumienie maj¹ce charakter umowy miêdzynarodowej (Kwiecieñ, 2004: 135).

Ludnoœæ Ksiêstwa do 2002 r. pos³ugiwa³a siê francuskimi i hiszpañskimi œrodkami
p³atniczymi (tj. frankami francuskimi i pesetami hiszpañskimi), by³y to jednak œrodki
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p³atnicze jedynie de facto, a nie de iure, gdy¿ Andora nigdy nie mia³a prawnie uregulo-
wanego œrodka p³atniczego. Z dniem przyjêcia przez Hiszpaniê i Francjê euro jako
pe³noprawnego œrodka p³atniczego na ich terytorium w tym samym trybie jak mia³o to
miejsce przed 2002 rokiem Andora przyjê³a nowy œrodek p³atniczy. Rada Generalna
w paŸdzierniku 2000 r. przyjê³a odpowiedni¹ ustawê, która mia³a regulowaæ przyjêcie
1 stycznia 2002 r. euro jako œrodka p³atniczego (Lei reguladora, 2000). Ów akt jedno-
stronny musia³ zostaæ wydany w zwi¹zku z tym, ¿e nie dosz³o do wczeœniejszego unor-
mowania tej kwestii w dwustronnym porozumieniu zawartym miêdzy Ksiêstwem
a Wspólnot¹, a mennice narodowe Hiszpanii i Francji by³y zobowi¹zane do stopniowe-
go wycofywania walut narodowych.

Rz¹d Andory, chc¹c doprowadziæ do unormowania sytuacji œrodka p³atniczego
w Ksiêstwie oraz w reakcji na naciski ze strony Unii Europejskiej, w 2004 r. doprowadzi³
do zawarcia porozumienia w sprawie opodatkowania dochodów z tytu³u oszczêdnoœci.
Mimo, ¿e Andora ju¿ w 2003 roku wyst¹pi³a do Wspólnoty o zawarcie odpowiedniego
porozumienia monetarnego, które umo¿liwi³oby Ksiêstwu korzystanie z euro jako
pe³noprawnego œrodka p³atniczego na jego terytorium, a Rada UE rok póŸniej upowa¿-
ni³a Komisjê do rozpoczêcia negocjacji z Ksiêstwem (Decyzja Rady, 2004), to dopiero
w 2011 roku uda³o siê zawrzeæ odpowiedni¹ umowê. Porozumienie wesz³o w ¿ycie
1 kwietnia 2012 roku.

Uk³ad monetarny upowa¿nia Ksiêstwo do emisji 2,4 mln monet euro (prawo emisji
banknotów Andorze nie przys³uguje) od 1 lipca 2013 roku. Prawo emisji bêdzie wyko-
nywane przez wskazan¹ przez rz¹d Andory mennicê znajduj¹c¹ siê w UE, która ma
doœwiadczenie w produkcji monet euro. Zdecydowano, ¿e Andora bêdzie mog³a emito-
waæ funkcjonuj¹ce w obiegu od kilkudziesiêciu lat monety kolekcjonerskie, które nie
bêd¹ mia³y funkcji œrodka p³atniczego. Uk³ad zobowi¹za³ Ksiêstwo do wdro¿enia sze-
regu aktów prawnych tj. tej czêœci acquis communautaire, która reguluje emisjê i funk-
cjonowanie euro okreœlaj¹c, ¿e czêœæ z nich musi wejœæ w ¿ycie ju¿ w 12 miesiêcy,
a pozosta³e w 18 miesiêcy, 4 lub 6 lat od dnia wejœcia w ¿ycie uk³adu (Uk³ad monetarny,
2011).

* * *

Andora, bêd¹ca w ostatnich latach miejscem poszukiwania pracy przez wielu Fran-
cuzów, Hiszpanów i Portugalczyków nie mog³a pozostaæ obojêtna na zachodz¹ce pro-
cesy. St¹d zauwa¿alna jest wspó³praca andorsko-francuska w sprawach przep³ywu
ludnoœci, czego rezultatem by³y porozumienia w sprawach zabezpieczenia socjalnego
pracowników, edukacji, podatków. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e przedmiotem bilate-
ralnych umów jest przebudowa infrastruktury drogowej, która w przypadku przejœæ
granicznych z oboma pañstwami by³a konieczna, a która by³a spowodowana systema-
tycznie zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ turystów przekraczaj¹cych granice Andory z Francj¹
i Hiszpani¹.

Ksiêstwo, otwarte na pracowników-cudzoziemców, przez wiele lat pozostawa³o dla
wspomnianych ju¿ wczeœniej Hiszpanów, Francuzów i Portugalczyków miejscem,
w którym, wobec modernizacji infrastrukturalnych i rozwoju sektora us³ug (w tym
przede wszystkim bankowoœci i turystyki) rós³ popyt na pracowników spoza teryto-
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rium Andory. Efektem tego by³a szeroka fala migracji, co musia³o skutkowaæ uregulo-
waniem statusu prawnego tych pracowników.

Swego rodzaju cieniem na stosunki Andory z Francj¹ i Uni¹ Europejsk¹ k³adzie siê
kwestia porozumienia w sprawie pos³ugiwania siê walut¹ europejsk¹. Kolejne starania
rz¹du andorskiego wyra¿one w umowie w sprawie opodatkowania dochodów z tytu³u
oszczêdnoœci z 2004 roku, umowie o wspó³pracy z 2005 roku, powo³anie do ¿ycia or-
ganu odpowiedzialnego za ochronê danych osobowych w 2010 roku, doprowadzi³y do
podpisania porozumienia w kwestiach stosunków walutowych w 2011 roku, czyli po
dziewiêcioletnim okresie bezprawnego korzystania z euro przez Andorczyków.

Przedmiotem stosunków andorsko-francuskich s¹ obecnie kwestie zwi¹zane z re-
form¹ podatkow¹ w Andorze oraz miejscem francuskiego systemu edukacji w szkol-
nictwie Ksiêstwa, a tak¿e poprawa relacji dwustronnych po negatywnie odbieranej
groŸbie zrzekniêcia siê tytu³u wspó³ksi¹¿êcego przez by³ego prezydenta Nicolasa
Sarkozy’ego (Minder, 2010). Je¿eli spojrzy siê na kwestiê stosunków miêdzy trzema
pañstwami poprzez pryzmat aktów prawnych, warto wskazaæ, ¿e o ile stosunki hiszpañ-
sko-andorskie by³y regulowane g³ównie poprzez umowy bilateralne w postaci kon-
wencji lub porozumieñ, o tyle Francja regulowa³a swoje stosunki z s¹siadem w drodze
aktów jednostronnych (przede wszystkim dekretów g³owy pañstwa), a najwa¿niejszym
aktem reguluj¹cym obecny fundament stosunków andorsko-francuskich jest bez w¹t-
pienia trilateralny traktat z 1993 roku i, co nie mo¿e zostaæ pominiête, Konstytucja
Ksiêstwa, która w szczególny sposób traktuje g³owê pañstwa francuskiego.

Warto wreszcie wspomnieæ o tym, ¿e wobec krytyki ze strony OECD i s¹siadów,
Andora w 2009 roku zaczê³a przystêpowaæ do szeregu bilateralnych porozumieñ
w sprawie wymiany informacji podatkowej (tzw. Tax Information Exchange Agre-
ements). W okresie 2009–2012 Ksiêstwo podpisa³o lub ratyfikowa³o 20 tego typu
umów (Agreements – Andorra).

Podsumowuj¹c, stosunki miêdzynarodowe Ksiêstwa najintensywniej przebiegaj¹
w relacjach s¹siedzkich: z Hiszpani¹ i Francj¹. Wynika to w sposób oczywisty z po³o-
¿enia geograficznego Ksiêstwa, jednak w sposób wyj¹tkowo istotny równie¿ z kon-
strukcji andorskiego systemu politycznego. Pozostawanie w orbicie wp³ywów Hiszpanii
i Francji mia³o swój przejaw chocia¿by w proœbie wyra¿onej przez Andorczyków,
którzy domagali siê od Napoleona Bonaparte, przywrócenia ich zale¿noœci feudalnej
sprzed rewolucji francuskiej. Sprawowanie zwierzchniej w³adzy przez wspó³ksiêcia
francuskiego doprowadzi³o w po³owie XX wieku do wysuwania roszczeñ wy³¹cznego
prawa reprezentacji Ksiêstwa na arenie miêdzynarodowej. Aktualnie w stosunkach
francusko-andorskich, wobec zmiany osoby pe³ni¹cej urz¹d Prezydenta Republiki
Francuskiej – wspó³ksiêcia francuskiego, dostrzegalna jest stabilizacja.
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STRESZCZENIE

W 1993 roku spo³eczeñstwo Andory zdecydowa³o o przyjêciu pierwszej w dziejach Ksiês-
twa konstytucji. Rok ten by³ dla tego pirenejskiego pañstwa równie¿ wyj¹tkowy ze wzglêdu na
przyjêcie go do ONZ i ze wzglêdu na zawarcie trójstronnego traktatu z oboma s¹siadami: Hisz-
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pani¹ i Francj¹. Zdaniem autora, traktat ten w sposób znacz¹cy wp³yn¹³ na pozycjê Andory na
arenie miêdzynarodowej i na kolejne dziesiêciolecia uwarunkowa³ relacje tego pañstwa z s¹sia-
dami. Przedmiotem niniejszego artyku³u jest próba podjêcia analizy tych stosunków, opieraj¹c
siê na relacjach andorsko-francuskich. Autor stara siê wskazaæ sprawy, które stanowi³y dla obu
pañstw przedmiot sporu i kompromisu: oszustwa podatkowe, kwestia granicy czy chocia¿by
waluta euro.

FRANCO-ANDORRAN RELATIONS IN THE 20TH ANNIVERSARY
OF THE SIGNING OF THE TREATY ON GOOD NEIGHBORHOOD, FRIENDSHIP

AND COOPERATION

ABSTRACT

In 1993, the society of Andorra decided to accept the first constitution in the history of the
Principality. This year was also unique for the Pyrenean state due to the accession to the UN and
due to the concluding the trilateral treaty with two neighbors: Spain and France. According to the
author, the Treaty has significantly influenced on the position of Andorra in the international
arena and for the next decade conditioned the relationship of the state with its neighbors. The
purpose of this article is to undertake an analysis of the relationship based on Andorran-French
relations. The author tries to identify issues that were the subject matter of the two countries’dis-
pute and compromise: tax fraud, the border issue or even the euro currency.
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