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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie islamistinį judėjimą Musulmoniškoji 

Brolija  ir jos narių padėtį Egipto Arabų Respublikoje:  

1. Ar asmenys, dalyvavę 2013 m. protestuose bei mitinguose, iki šiol domina Egipto valdžią? Ar dabar 

į Egiptą grįžęs asmuo gali būti įkaltintas dėl dalyvavimo 2013 m. protestuose? 

2. Informacija apie pasų išdavimą Egipte. Ar ieškomam asmeniui gali būti išduotas pasas? 

Pažymoje pateikiama informacija, surinkta viešai prieinamuose šaltiniuose.  

 

Ar asmenys, dalyvavę 2013 m. protestuose bei mitinguose, iki šiol domina Egipto valdžią? Ar 

dabar į Egiptą grįžęs asmuo gali būti įkalintas dėl dalyvavimo 2013 m. protestuose? 

Musulmoniškoji brolija [angl. Muslim Brotherhood, arab. al-Ikhwan al-Muslimun] (toliau – MB) – 

1928 m. Hasssan al-Banna įkurta seniausia ir didžiausia islamistinė organizacija Egipte, kurios tikslas – sukurti 

valstybę islamiškosios teisės Šaryjos pagrindu.1 

MB išlieka pagrindine „politine opozicija“ Egipto vyriausybei nepaisant fakto, jog ši organizacija buvo 

uždrausta 2013 metais,2 pateikus jai kaltinimus vykdant teroristinę veiklą. Rimta politinė opozicija Egipto 

Arabų Respublikoje neegzistuoja, nes tiek liberalūs, tiek islamiškieji judėjimai yra uždrausti, o aktyvūs 

opozicijos veikėjai yra persekiojami, areštuojami, nuteisiami mirties bausme arba  įkalinami iki gyvos galvos, 

dingsta be žinios.3  

Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos baudžiamuoju kodeksu, šalies vyriausybė turi teisę sulaikyti 

bet kurį asmenį, įtariamą naryste draudžiamoje organizacijoje.4 

  Jungtinių Amerikos valstijų Valstybės departamento 2016 m. ataskaitoje nurodoma: „Musulmoniškoji 

Brolija ir Musulmoniškosios Brolijos politinė partija Laisvė ir teisingumas bei su brolija susijusi 

                                                             
1 BBC, „Profile: Egypt‘s Muslim Brotherhood“, 2013-12-25, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12313405> [Žiūrėta 

2019-04-19] 
2 United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Egypt: Muslim Brotherhood , 26 July 
2017, https://www.refworld.org/docid/5978ad964.html [Žiūrėta 2019-04-29] 
3 Freedom House, Freedom in the World 2017 - Egypt, 15 April 2017, https://www.refworld.org/docid/58ff3e24a.html [Žiūrėta 2019-04-29] 
4 Freedom House, Freedom in the World 2017 - Egypt, 15 April 2017, https://www.refworld.org/docid/58ff3e24a.html [Žiūrėta 2019-04-29] 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12313405
https://www.refworld.org/docid/5978ad964.html
https://www.refworld.org/docid/58ff3e24a.html
https://www.refworld.org/docid/58ff3e24a.html


nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) Egipte yra laikomos nelegaliomis, o MB oficialiai patvirtintas 

teroristinės organizacijos statusas.5  

Australijos užsienio reikalų ir prekybos departamentas (toliau – AURPD) 2017 m. ataskaitoje rašo, kad 

vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos teisės aktais, „narystė teroristinėje organizacijoje gali būti baudžiama 

penkerių metų įkalinimo bausme,“ o disponavimas nelegalia rašytine ar sakytine informacija apie uždraustos 

ir/ arba terorizmu įtariamos organizacijos veiklą, tikslus taip pat yra kriminalizuotas.6 

AURPD taip pat konstatavo, kad „nepaisant to, jog vis dar vyksta didelės apimties MB narių ir rėmėjų 

sulaikymai vykdant antiteroristines operacijas, žmonės nėra areštuojami vien dėl priklausymo organizacijai. 

Skaičiuojant bendrai apie ketvirtadalis egiptiečių simpatizuoja brolijai ir jos vykdomai veiklai, nors aktyviai 

veikiančių asmenų yra ženkliai mažiau.”7 AURPD vertinimu, labai tikėtina, kad aktyviai šalies viduje ar 

užsienyje veikiantys MB lyderiai bei kiti veikėjai susidurs su valstybės persekiojimu. Tuo tarpu neaktyvūs MB 

ir jos partijos rėmėjai bei šalininkai arba aktyvių MB veikėjų šeimos nariai turi kur kas mažesnę tikimybę būti 

areštuoti. Paprastai jų atžvilgiu taikoma teisėsaugos tarnybų vykdoma stebėsena ir jų veikimo kontrolė. 

Tarptautinės nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos Amnesty International (toliau – AI) 

2017-2018 m. ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį Egipte rašoma: “Saugumo tarnybos ir toliau vykdo 

asmenų, kurie yra MB nariai arba įtariami naryste brolijoje, areštus, suimdami juos namuose arba darbo 

vietose, o taip pat užfiksuotas atvejis, kuomet asmuo buvo suimtas atostogų metu.”8 Pasak AI, Egipto 

vyriausybės nurodymu buvo pailgintas ikiteisminio sulaikymo terminas, trunkantis iki dvejų metų, siekiant 

tokiu būdu nubausti disidentus. Pavyzdžiui, spalį teismo sprendimu buvo pratęstas aktyvisto Hisham Gaafar 

sulaikymas, nepaisant to, jog asmuo jau yra sulaikytas ilgiau negu dvejus metus, t.y. jam jau suėjo Egipto 

teisės aktuose leistinas teisėtas terminas.9 

2018 m. rugsėjį naujienų agentūra Al Jazeera publikavo straipsnį, kuriame teigiama: “Egipto teismas 

nuteisė 75 įtariamuosius, įskaitant MB vadovus, mirties bausme už dalyvavimą 2013 m. Kaire vykusiuose 

protestuose. Brolijos vyresnieji Essamas el-Erianas ir Mohamedas Beltagi buvo nuteisti mirties bausme, o MB 

dvasiniam vadovui skirta įkalinimo bausmė iki gyvos galvos.”10 

Papildomai nurodoma, kad 2013-2017 m. Egipte buvo suimta apie 40.000 asmenų, kurių didžioji dalis 

– MB nariai arba asmenys, įtariami aktyviai veikę brolijos vardu. Taip pat nustatyta, kad per minėtą laikotarpį 

Egipte be žinios dingo 912 žmonių (2013 m. 20, 2014 m. 16, 2015 m. 530, 2016 m. 346).11 Dauguma 

dingusiųjų – buvusio Egipto prezidento Mursi rėmėjai, kuriuos Egipto valdžia “vis dar aktyviai persekioja.”12  

                                                             
5 USDOS, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Egypt 2018 Human Rights Report, 
https://www.state.gov/documents/organization/289447.pdf [Žiūrėta 2019-04-29] 
6 United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Egypt: Muslim Brotherhood , 26 July 
2017, https://www.refworld.org/docid/5978ad964.html [Žiūrėta 2019-04-29] 
7 United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Egypt: Muslim Brotherhood , 26 July 
2017, https://www.refworld.org/docid/5978ad964.html [Žiūrėta 2019-04-29] 
8 Amnesty International, Egypt 2017-2018, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/ [Žiūrėta 
2019-04-29] 
9 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-29] 
10  Al Jazeera, “Egypt sentences 75 to death over Rabaa protests”, 2018-09-08, https://www.aljazeera.com/news/2018/09/egypt-sentences-75-

death-rabaa-protests-180908092058638.html [Žiūrėta 2019-04-30] 
11 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-30] 
12 United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Egypt: Muslim Brotherhood , 26 July 
2017, https://www.refworld.org/docid/5978ad964.html [Žiūrėta 2019-04-29] 
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2019-04-04 Human Rights Watch svetainėje publikuojamas pranešimas apie tai, kad kovo pradžioje į 

Egiptą iš Malaizijos bei Turkijos buvo grąžinti ir dingo be žinios mažiausiai penki Egipto piliečiai:  

“Egipto valdžia privalo atskleisti visą informaciją apie mažiausiai penkis Egipto disidentus, kurie 

pastarosiomis savaitėmis buvo grąžinti į Egiptą [...]. Žiniasklaida praneša, kad Malaizija deportavo šešis 

egiptiečius ir vieną Tuniso pilietį, kurie tariamai “planavo išpuolius kitose valstybėse”. Human Rights Watch 

duomenimis, keturi iš šešių minimų asmenų yra Mohamedas Fathy Eid, Abdallahas Mahmoudas Hishamas, 

Abdelrahmanas Abdelazizas Ahmedas ir Azmy al-Sayed Mohamedas.”13 

Human Rights Watch teigimu, remiantis teismo dokumentais, A.M. Hishamas buvo nubaustas dvejų 

metų laisvės atėmimo bausme ir pinigine bauda už dalyvavimą 2014 m. antivyriausybiniame proteste 

Aleksandrijoje. Žmonos teigimu, atlikęs bausmę, jos vyras legaliai išvyko iš Egipto. Kitas dingęs be žinios 

asmuo – 23 m. studentas iš Kairo A. A. Ahmedas buvo apkaltintas naryste MB ir dalyvavimu protestuose. 

Kuomet A. A. Ahmedas išvyko iš Egipto, teismas jį nuteisė in absentia penkiolikai metų kalėjimo. Nustatyta, 

kad Amedui kaltinimai buvo pateikti už plakato laikymą demonstracijos metu ir mobilaus telefono turinį (rasta 

jo bendra nuotrauka su islamistu Hazemu Salah Abu Ismaeliu).14 

Egipto provyriausybinių šaltinių teigimu, Azmy al-Sayed Mohamedas buvo vienas iš 51 kaltinamojo, 

kuriuos Mansuros miesto teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos už dalyvavimą 2013 m. rugsėjo susirėmime, 

kuomet įvyko muštynės tarp MB vieno iš lyderių Safwato Khalilo ir policijos bei vyriausybės rėmėjų.15 

Vertinant surinktus duomenis, nustatyta, jog Egipto Arabų Respublikoje narystė MB bei brolijos veikla 

yra draudžiama, o dalyvavimas uždraustos organizacijos veikloje yra baudžiamas pagal šalyje galiojančius 

teisės aktus. Nuo 2013 m. Egipte buvo suimta daugiau negu 40.000 asmenų, apie 1000 asmenų laikomi 

dingusiais be žinios. Visi šie asmenys laikomi politiniais oponentais, kritikavusiais dabartinį šalies prezidentą 

Abdel Fattahą al-Sisi ir Egipto vyriausybę. Remiantis šaltinių duomenimis, dauguma asmenų, dalyvavusių 

masiniuose protestuose bei priklausiusių draudžiamoms organizacijoms, buvo suimti, nuteisti, jiems įvykdytos 

mirties bausmės arba skirta laisvės atėmimo bausmė. Nemažai opozicijos atstovų dingo be žinios arba išvyko 

iš šalies savo noru. Rasta duomenų, jog 2019 m. kovo-balandžio mėnesį į Egiptą grąžinti asmenys, siejami su 

opoziciniais judėjimais bei kaltinami dalyvavus antivyriausybiniuose mitinguose, dingo be žinios, o jų likimas 

neaiškus.  

Informacija apie pasų išdavimą Egipte. Ar paieškomam asmeniui gali būti išduotas pasas? 

Vadovaujantis Kanados imigracijos ir pabėgėlių tarybos surinktais duomenimis, dabartinis Egipto 

pasas pirmą kartą buvo išduotas 2008 m. sausį ir jo galiojimo terminas yra 7 metai.16 Šaltiniai nurodo, kad šiuo 

metu apyvartoje yra tik vienos rūšies Egipto Arabų Respublikos piliečio pasas.  

Žemiau pateikiama rasta informacija apie Egipto Arabų Respublikos piliečio paso išdavimo procedūras 

ir reikalavimus asmens dokumentui gauti šalies viduje:  

                                                             
13 Human Rights Watch, “Egypt: Deported Dissidents Missing”, 2019-04-04, https://www.hrw.org/news/2019/04/04/egypt-deported-dissidents-
missing [Žiūrėta 2019-05-02] 
14 Ten pat, [Žiūrėta 2019-05-02] 
15 Ten pat, [Žiūrėta 2019-05-02] 
16 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Egypt: Information on passports including appearance, requirements and 
procedures to obtain a passport, and whether passports can be obtained by a proxy (2010-2016), 2016 m. gegužės 26 d. 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b704104&skip=0&query=passports%20&coi=EGY [Žiūrėta 2019-
05-02] 

https://www.hrw.org/news/2019/04/04/egypt-deported-dissidents-missing
https://www.hrw.org/news/2019/04/04/egypt-deported-dissidents-missing
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b704104&skip=0&query=passports%20&coi=EGY


„Prašymas išduoti pasą privalo būti pateiktas asmeniškai. [...] Asmuo, kuriam bus išduodamas asmens 

dokumentas, privalo kreiptis į Imigracijos, pasų ir pilietybės departamentą Kaire arba į bet kurį kitą vietinį 

dokumentų išdavimo padalinį asmeniškai tam, kad būtų nufotografuotas. Pateikti ir gauti dokumentus asmens 

vardu gali įgaliotas asmuo su raštišku įgaliojimu. Pareiškėjas turi su savimi turėti asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą [...]. Jeigu asmuo yra jaunesnis nei 16 metų, jis privalo pateikti gimimo liudijimo 

originalą [...] Pareiškėjas privalo pateikti pažymą apie karinės tarnybos atlikimą. Jeigu pareiškėjas yra 

studentas, jis privalo pateikti tai įrodantį dokumentą iš savo aukštosios mokyklos.“17 

Informacijos apie tai, ar ieškomam asmeniui gali būti išduotas asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas, nebuvo rasta, tačiau rasta 2009 m. gegužės 25 d. Australijos Pabėgėlių vertinimo tribunolo  

Tyrimų ir informacijos skyrius surinko ir įvertino visą prieinamą informaciją apie asmens dokumentų išdavimą 

asmenims, įtariamiems sąsajomis su MB bei pateikė šiuos faktus: 

„Pastaraisiais metais nuolat gaunama pranešimų apie tai, jog MB lyderiams ir aktyvistams yra taikomi 

kelionių iš šalies apribojimai, [..] tačiau šiuose pranešimuose nėra užuominų apie tai, jog brolijos nariams ir 

rėmėjams, o taip pat MB aktyviai veikiantiems asmenims nebūtų išduotas pasas.“ 

„2008 m. balandį Tribunolas gavo atsakymą iš Kairo Užsienio reikalų ir prekybos departamento, kad 

„jie neturi informacijos, kuri leistų teigti, jog asmeniui, kuris buvo sulaikytas, tačiau jam nebuvo pateikti 

kaltinimai, už politines pažiūras būtų atsisakyta išduoti pasą“, tačiau  “keletas pašnekovų minėjo, jog, jeigu 

asmeniui buvo pateikti rimti kaltinimai, įskaitant saugumo ir politinius reikalus, tikėtina, kad jam pasas 

išduotas nebus“. Mes negalime nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos dėl jos „jautrumo“. Papildomai 

kalbinti pašnekovai minėjo, kad „turint omenyje papirkinėjimo mastus Egipte, nebūtų stebėtina, jeigu siekiant 

gauti asmens dokumentą, tai [papirkinėjimas]būtų naudojama“. 18 

2017 m. liepos mėnesio politikos ir informacijos pažymoje apie Egiptą rašoma, jog „Egipto 

Imigracijos, pasų ir pilietybės departamentas, atsakingas už pasų išdavimą, turi prieigą prie sąrašo asmenų, 

kuriems yra įvestas judėjimo už šalies ribų uždraudimas bei gali patikrinti, ar asmens, kuris kreipėsi dėl asmens 

dokumento išdavimo, nėra sąraše. Jeigu pareiškėjas yra nurodytame sąraše, jam Egipto Arabų Respublikos 

pasas nebus išduotas.“19 Pažymima, kad duomenų apie konkretiems asmenims, areštuotiems už politinę veiklą 

šalyje arba dalyvavusiems demonstracijose, neišduotus pasus, nėra. 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis apdorojimo20 

remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai 

parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl 

konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  

                                                             
17 Australia: Refugee Review Tribunal, Egypt: Have any Egyptian citizens have been denied passports for being sympathetic to the Muslim 
Brotherhood?, 25 May 2009, EGY34903, https://www.refworld.org/docid/4f4236d62.html, [Žiūrėta 2019-05-02] 
18 Ten pat, [Žiūrėta 2019-05-02] 
19 United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note Egypt: Background Information, including actors of protection and 
internal relocation, 2017 July, https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5979e7d14&skip=0&query=obtaining%20passport&coi=EGY&searchin=fulltext&sort=date [Žiūrėta 
2019-05-03] 
20 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
<https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi>   
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