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Taustaa
Euroopan turvapaikkalakia koskeva tietokanta

turvapaikkaproseduurien direktiivien

(The European Database of Asylum Law - EDAL)

(Qualification1 ja Asylum Procedures2) tulkinnan

on verkossa oleva tietokanta, joka sisältää case-

ja sovelluksen yhdenmukaisuutta ja laatua.

lakiin liittyvää tietoa 11:sta EU:n jäsenvaltiosta
tulkiten pakolaisia ja turvapaikkaa hakevia

Irlannin pakolaisneuvosto (The Irish

koskevaa lakia. EDAL tiivistää kyseistä lakia

Refugee Council) koordinoi projektin ja

englanniksi ja jäsenvaltion kansalliselle kielelle

yhteistyökumppanina oli ECRE (The European

ja tarjoaa alkuperäistä tuomiota koskevan täysin

Council on Refugees and Exiles). Projektin

kattavan tekstin linkin ja/tai pdf-tiedoston, kun

opastusta varten muodostettiin neuvoa antava

tarjolla.

paneeli (Advisory Panel), jossa oli mukana
UNHCR:n edustaja, ja kansallisia asiantuntijoita

EDAL on Euroopan komission Euroopan

nimitettiin valitsemaan ja laatimaan case-

pakolaisrahaston rahoittama projektin puitteissa

tiivitelmiä englanniksi ja jäsenvaltion kansallisella

nimeltä ‘Learning from Practice: Developing

kielellä.

a database of jurisprudence to deepen crossEuropean understanding of the interpretation

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat päätöstentekijät

of the Qualification and Asylum Procedures

kaikilla tasoilla, toimitsijat, akateemisia aloja

Directives’.

edustavat ja toimintaohjelmien laatijat.
Projektin tavoitteena on kehittää jäsenvaltioissa

EDAL:n tavoitteena on lujittaa suojelun

läheisempää yhteistyötä päätöstentekijöiden

harmonisoitujen normien kehittämistä

ja toimitsijoiden kesken. EDAL sisältää case-

ja erityisesti lisätä pätevyys- ja

tiivistelmiä seuraavista jäsenvaltioista:

• Belgia

• Tšekin tasavalta

• Unkari

• Suomi

• Saksa

• Ranska

• Irlanti

• Alankomaat

• Espanja

• Ruotsi

• Yhdistynyt kuningaskunta
1
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Neuvoston direktiivi 2004/83/EY. Tässä vaiheessa on ollut mahdollista keskittyä vain direktiivien avainaineksiin..
2
Neuvoston direktiivi 2005/85/EY.
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EDAL:in tarjoamia toimintoja

Lisäksi valitaan tapauksia, jos ne katsotaan

EDAL on haettavissa englanniksi ja päätöksen

merkittäviksi ja jotka on sen vuoksi syytä jakaa

alkuperäisellä kielellä. Verkkosivuliitäntä on

päätöstentekijöiden ja toimitsijoiden kanssa

tarjolla vain englanniksi. Case-tiivistelmät ovat

muissa jäsenvaltioissa tuloksesta huolimatta.

haettavissa ennakoivalla tekstiavainsanahaulla,
vapaamuotoisen tekstin/täysipohjaisen tekstin

Kansainvälisen suojelun normit

avainsanahaulla sekä kyseisten EU-direktiivien,

EDAL on tietoinen siitä, että EU:n laki

sitaattien ja case-nimikkeiden antamisen avulla.

ei ole turvapaikka- ja pakolaislain ainoa

EDAL sisältää informaatiota kunkin jäsenvaltion

lähde jäsenvaltioissa. Jokainen jäsenvaltio

laillisista puitteista – maita koskeva yleiskatsaus

on allekirjoittanut vuoden 1951 Geneven

– hahmottamalla, kuinka turvapaikkajärjestelmä

valtiosopimuksen koskien pakolaisten

toimii ja selittämällä asemaa ja suhdetta

oikeusasemaa, ja eri jäsenvaltioiden välillä

erilaisten oikeusistuinten ja lainkäyttöelinten

voi olla eroavuuksia kansainvälisten ja (EU:n)

välillä.

velvollisuuksien tulkinnassa. EDAL on hyödyllinen
tunnistamaan tapauksia, jotka joko korostavat

Case-lakiin liittyvien valintojen
kriteerit

suojelua koskevia aukkoja jäsenvaltioissa tai

EDAL:in ensisijaisena kohteena on koota case-

jäsenvaltiot ovat ylläpitäneet korkeampia

lakiin liittyviä asioita, jotka koskevat pätevyys- ja

normeja kuin mitä EU:n turvapaikan hankinta

turvapaikkaproseduurien (Qualification ja Asylum

(EU asylum acquis) vaatii, mutta ovat

Procedures) tulkintaa; mukana on kuitenkin

kansainvälisen lain mukaisia.

tapaus-lakia osoittaen tapahtumia, joissa

myös tärkeitä vastaanotto-olosuhteiden
direktiivin (Reception Conditions Directive)

EDAL:in kehittäminen

ja Dublin II asetuksen (Dublin II Regulation)

Irlannin pakolaisneuvosto (The Irish Refugee

case-lakiin liittyviä tapauksia. Case-tapaukset

Council) on hakemassa lisärahoitusta

valitaan keskusteltaessa lakia koskevasta

pystyäkseen tulevaisuudessa sisällyttämään

merkittävästä seikasta ja kun päätöksentekijän

muiden jäsenvaltioiden case-lain ja

perustelu on ilmeinen ja opastava. Näitä ovat

laajentamaan näkemystä yhteisen Euroopan

esimerkiksi ennakkotapauksen muodostavat

turvapaikkajärjestelmän (Common European

tapaukset ja tapaukset, jotka myötävaikuttavat

Asylum System) muihin aineksiin.

toimintaohjelmamuutoksiin kansallisella tasolla.
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Kotisivu

Käyttäjät
voivat suorittaa
haun suoraan
kotisivulta

Kotisivu
keskittyy tiettyyn
aiheeseen tai
esittää lisätyt
viimeisimmät
case-tapaukset

Case-tapausten
määrän lista
maata kohti on
tarjolla EDAL:issa

Pikalinkki
resursseihin

Kirjaudu RSSsyöttöjen
(RSS Feeds)
saamiseksi
ja tilaa
kuukausijulkaisu
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Linkki Facebookja Twitter-sivuille
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Hakutoiminto  
Haku toimii sekä
ennakoivan tekstin
että vapaamuotoisen
tekstin pohjalta
– esimerkiksi
seuraavassa käyttäjä
on kirjoittanut
sanan ‘in’, jolloin
kehotuksena on
lista avainsanoihin
liittyviä termejä

Käyttäjät voivat
suorittaa haun
muilla kuin
englannin kielellä
valitsemalla listan,
joka on näkyvissä
kotisivulla.
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Hakutuloksia

‘Ote’ osoittaa,
missä hakutermi
esiintyy tekstissä

Kukin listattu
case-tapaus
tuo näyttöön
seuraavat: otsikko,
päätöksen tehnyt
maa, hakijan maa,
avainsanoja ja
pääselitys

Kun on haettu ‘Internal armed conflict’,
hakutulokset voidaan ‘suodattaa’ edelleen
seuraavien mukaisesti: avainsana,
sovellettavat ja siteeratut lailliset normit,
siteerattu case-tapauslaki, päätöksen
tehnyt maa ja hakijan maa
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Case-tapauksen tiivistelmä
Tuo näyttöön/
lataa
alkuperäinen
päätös

Kielien navigointi
(Language
Navigation)
antaa käyttäjälle
mahdollisuuden
liikkua helposti
eri kieliversioiden
välillä
Casetapaustiiviestelmiä
voidaan jakaa
sähköpostitse,
Facebookin ja
Twitterin kautta

Klikkaamalla
laillisten normien
toimintoa ‘Legal
Provision’ käyttäjä
pääsee normin
tekstiin

Katsele EDAL-casetapaustiivistelmää
alkuperäisellä
kielellä
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