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EDAL (European Database of Asylum Law) är 

en onlinedatabas för tolkning av flykting- och 

asylrätt som samlar praxis från 11 medlemsstater. 

I EDAL refereras viktiga mål både på engelska 

och medlemsstatens eget språk. I tillämpliga fall 

finns också en länk till och/eller pdf med den 

fullständiga texten.

EDAL finansieras med bidrag från Europeiska 

flyktingfonden inom ramen för projektet ”Att 

lära sig av praxis: Utveckling av en databas 

över praxis för att fördjupa medlemsstaternas 

kunskaper om kvalifikations- och 

förfarandedirektiven”.  

Målsättningen med EDAL är att stärka 

utvecklingen av ett harmoniserat skydd inom 

det gemensamma europeiska asylsystemet och, 

framför allt, att uppnå ökad överensstämmelse 

och kvalitet vid tolkningen och tillämpningen av 

kvalifikations-1 och förfarandedirektiven2.

Projektet samordnas av Irländska flyktingrådet i 

samarbete med Europeiska rådet för flyktingar 

och landsflyktingar (ECRE). En rådgivande 

kommitté, med en representant från UNHCR, har 

upprättats i syfte att ge vägledning för projektet 

och utsedda nationella experter väljer ut och 

sammanställer målreferaten på engelska och den 

relevanta medlemsstatens språk. 

EDAL:s främsta målgrupp utgörs av 

beslutsfattare på olika nivåer, praktiker, 

akademiker och policyutvecklare. Projektet 

är avsett att fördjupa samarbetet mellan 

beslutsfattare och praktiker i medlemsstaterna. 

I EDAL finns referat av mål från följande 

medlemsstater:

1

1 Rådets direktiv 2004/83/EG. Det har hittills endast varit möjligt att fokusera på direktivens viktigaste aspekter.
2 Rådets direktiv 2005/85/EG.
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•	 Belgien •	 Tjeckien

•	 Ungern •	 Finland

•	 Tyskland •	 Frankrike

•	 Irland •	 Nederländerna

•	 Spanien •	 Sverige

•	 Förenade	kungariket

Bakgrund	
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EDAL:s egenskaper 

EDAL kan sökningar göras på engelska och 

domens originalspråk. Webbplatsens gränssnitt 

finns bara på engelska. 

Referaten är sökbara genom nyckelordssökning 

med prediktiv text, valfri text/fulltext samt 

genom bestämmelser i relevanta EU-direktiv, 

hänvisningar och målrubriker. I EDAL finns 

information om de olika medlemsstaternas 

rättssystem – Landsöversikt – som beskriver hur 

asylsystemen fungerar i de olika länderna och de 

olika domstolarnas och tribunalernas ställning 

och inbördes förhållande i denna process.

 

Urvalskriterier 

Det huvudsakliga syftet med EDAL är att 

sammanställa praxis som kan vara av 

betydelse för tolkningen av kvalifikations- och 

förfarandedirektiven. Viktiga mål rörande 

direktivet om mottagningsvillkor och Dublin II-

förordningen upptas dock också.

Gemensamt för de mål som väljs ut är att 

de behandlar en viktig rättsfråga och att 

beslutsfattarens argumentering är tydlig 

och vägledande. Det kan exempelvis vara 

prejudicerande mål eller mål som bidrar till 

policyförändringar på nationell nivå. Ytterligare 

mål som väljs ut är mål som anses ha 

särskild vikt och därför bör göras tillgängliga 

för beslutsfattare och praktiker i andra 

medlemsstater, oavsett målets utgång.

Internationella	skyddsregler

På EDAL är vi medvetna om att unionsrätten 

inte är medlemsstaternas enda källa till asyl- och 

flyktingrätt. Samtliga medlemsstater är anslutna 

till Genèvekonventionen från 1951 angående 

flyktingars rättsliga ställning och tolkningen av 

internationella och unionsrättsliga skyldigheter 

kan skilja sig åt i olika stater. EDAL är ett 

värdefullt verktyg för att identifiera mål som 

pekar på skillnader i de olika medlemsstaternas 

skydd eller situationer där medlemsstaterna 

har tillämpat en högre standard än som krävs 

enligt unionens asylrättsregelverk, men vilken 

överensstämmer med internationell rätt.

EDAL:s fortsatta utveckling

Irländska flyktingrådet söker ytterligare 

finansiering för att kunna inkludera praxis från 

övriga EU-medlemsstater och för att utöka 

tillämpningsområdet till andra aspekter av det 

gemensamma europeiska asylsystemet.

2www.asylumlawdatabase.eu
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Startsida

Användare kan 
söka direkt från 
startsidan.

Anmälan om RSS-
strömmar och 
prenumeration på 
månadstidskriften.

Startsidan 
fokuserar på 
ett särskilt 
ämne eller de 
senast tillagda 
rättsfallen.

Uppgift om 
antal rättsfall 
per land 
tillgängliga i 
EDAL.

Snabblänk till 
resurser.

Länk till 
Facebook- och 
Twittersidor.
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Sökfunktion
Sökfunktionen kan 
användas både 
med prediktiv 
inmatning och 
fritext. I exemplet 
nedan har 
användaren skrivit 
texten “in” och fått 
upp en lista på 
termer med länkar 
till nyckelorden.

www.asylumlawdatabase.eu

Användare kan 
söka på ett annat 
språk än engelska 
genom att välja ett 
språk i listan på 
startsidan.
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Sökresultat	

“Utdrag” visar 
var sökordet 
återfinns i 
texten.

Vid en sökning av ”Intern väpnad konflikt” 
kan sökresultatet ”filtreras” ytterligare med 
nyckelord, tillämpliga respektive citerade 
rättsregler, citerade rättsfall, beslutande land 
och sökandens ursprungsland.

För varje 
angivet rättsfall 
visas: Rubrik, 
Beslutande 
stat, Sökandens 
ursprungsland, 
Nyckelord och 
Sammanfattning.

www.asylumlawdatabase.eu



6

European Database of Asylum Law

Referat
Visa/ladda ner 
det ursprungliga 
avgörandet.

Med hjälp av 
språknavigering 
kan användaren 
enkelt flytta 
mellan olika 
språkversioner.

Genom att 
klicka på 
”Lagregel” 
visas texten till 
den relevanta 
bestämmelsen.

Se EDAL:s 
målreferat på 
originalspråket.

Målreferaten 
kan 
vidarebefordras 
med e-post, 
Facebook eller 
Twitter.
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