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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní informácií o krajine pôvodu
žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky a
vzájomná spolupráca medzi odbormi z decembra 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru dokumentaristiky
a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú v správe uvedené formou
odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu obsiahnuté v tejto správe boli
preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou starostlivosťou v rámci obmedzeného
časového rámca. Informácie o krajine pôvodu pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je
možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v
správe však nemožno považovať za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti
o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo
organizácia nie je uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia a nie v
právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku 1951 a
Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek politické
stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa samotná.
Správu (vrátane prekladu do slovenského jazyka) nemožno bez predchádzajúceho súhlasu migračného
úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať (čiastočne ani úplne).
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VYPRACOVANÉ ODPOVEDE:
1. Stav náboženskej slobody v Egypte
Právna úprava
V januári 2014 prijal Egypt novú ústavu. Vo svojej preambule zdôrazňuje úlohu krajiny ako
„kolísky viery“ a priamo odkazuje na zakladajúcich prorokov judaizmu, kresťanstva
a islamu.1
Článok 2 ústavy Egyptskej arabskej republiky ustanovuje:
„Islam je náboženstvom štátu a arabčina je jeho oficiálnym jazykom. Princípy
islamskej šárie sú hlavným zdrojom práva“.2
Nasledujúci článok 3 povoľuje používanie židovského a kresťanského náboženského práva,
pokiaľ ide o úpravu ich „osobného stavu, náboženských záležitostí a výber duchovných
lídrov“.3
Nová egyptská ústava taktiež garantuje slobodu uctievania pre „nasledovníkov abrahámskych
náboženstiev“, deklaruje náboženskú slobodu za „absolútnu“ (čl. 64) a zakazuje diskrimináciu
z náboženských dôvodov (čl. 53).
Otázky týkajúce sa náboženskej slobody upravuje i egyptský trestný zákon. Článok 98f
kriminalizuje vyjadrovanie myšlienok, ktoré by urážali jedno z troch „nebeských
náboženstiev“ – judaizmus, kresťanstvo a islam.4
I keď proselytizmus nie je ústavou ani zákonmi zakázaný, Komisia Spojených štátov
amerických pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USCIRF), nezávislá vládna komisia
monitorujúca právo na slobodu vyznania v zahraničí, spomenula rozhodnutie egyptského súdu
z roku 2008, podľa ktorého „konverzia z islamu je apostázou a je na základe princípov šárie
zakázaná“.5

1

Ústava Egyptskej arabskej republiky, 2014, http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf, navštívené 4. januára 2019
Ústava Egyptskej arabskej republiky, 2014, http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf, navštívené 4. januára 2019
3
Ústava Egyptskej arabskej republiky, 2014, http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf, navštívené 4. januára 2019
4
Egypt: Trestný zákon [Egypt], Číslo 58 z roku 1937, august 1937, https://www.refworld.org/docid/3f827fc44.html,
navštívené 4. januára 2019. Pozn: neoficiálny preklad do anglického jazyka. Obsahuje novely po rok 1999.
5
USCIRF, Správa o Egypte pre rok 2015, apríl 2016, http://www.state.gov/documents/organization/256475.pdf, navštívené
4. januára 2019
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Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (UK Home Office) vo svojej správe o kresťanoch v
Egypte uvádza viaceré zdroje naznačujúce komplikácie pri úprave osobných identifikačných
preukazov pri konvertovaní z jedného náboženstva na iné.6
Stav náboženskej slobody
USCIRF vo svojej výročnej správe o stave náboženskej slobody píše, že „v roku 2017 ostal
stav náboženskej slobody v Egypte takmer rovnaký ako v roku 2016, a to i napriek tomu, že
všeobecná ľudskoprávna situácia sa zhoršovala, vrátane prípadov väznenia politických
oponentov a novinárov“.7
Ako príklady pozitívneho vývoja v roku 2017 tento zdroj uvádza napríklad účasť prezidenta
na koptskej vianočnej omši už štvrtý rok po sebe, zmeny vo vzdelávacom systéme, ako aj
výstavbu a rekonštrukciu nemoslimských náboženských chrámov, vrátane koptskej
ortodoxnej katedrály sv. Marka v Káhire a synagógy Eliyahu Hanavi v Alexandrii.8
Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických (USDOS) vo svojej výročnej
správe sledujúcej rok 2016 bližšie vysvetľuje:
„Ústava opisuje náboženskú slobodu ako „absolútnu“, ale iba príslušníci islamu,
kresťanstva a judaizmu môžu svoje náboženstvo slobodne praktizovať a vybudovať si
miesta uctievania.
Ústava definuje islam ako štátne náboženstvo a princípy šarie ako hlavný zdroj
zákonodarstva. Vláda naďalej neuznala viaceré náboženské skupiny, vrátane Svedkov
Jehovových, Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni) a bahájskej viery
a obmedzila ich činnosť.
Ochrancovia práv uviedli, že vláda niekedy reagovala pri sektárskom násilí
oneskorene, hlavne mimo oblasti najväčších miest. Vládni predstavitelia v prípadoch
sektárskeho násilia pravidelne podporovali účasť na „zvykovom riešení sporov“, čo
podľa aktivistov a kresťanov predstavovalo neprimeraný zásah do súdneho systému
a do princípov rovnakého zaobchádzania a občianstva, a pravidelne viedlo
k výsledkom nepriaznivým pre menšiny“.9

6

UK
Home
Office,
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628896/Egypt__Christians_-_CPIN_-_v3_0__July_2017_1__2_.pdf, navštívené 4. januára 2019, str. 15-17
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9
USDOS, Správa o medzinárodnej náboženskej slobode v roku 2016 - Egypt, 15. august
https://www.state.gov/documents/organization/269132.pdf, navštívené 31. decembra 2018
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Medzinárodná mimovládna organizácia zaoberajúca sa stavom slobody vo svete Freedom
House vo svojej výročnej správe pre rok 2017 k téme náboženskej slobody v Egypte uvádza
nasledovné:
„Zatiaľ čo článok 2 ústavy z roku 2014 vyhlasuje islam za oficiálne náboženstvo štátu,
článok 64 ustanovuje, že „sloboda náboženského vyznania je absolútna“. Väčšina
Egypťanov je sunnitskými moslimami. Koptskí kresťania tvoria značnú menšinu a
okrem nich sú v krajine menšie skupiny šiitskych moslimov, ďalších kresťanských
denominácií, a ďalších skupín.
Náboženské menšiny a ateisti čelili prenasledovaniu a násiliu, pričom kopti obzvlášť
boli vystavení početným prípadom núteného vysídlenia, fyzických útokov,
bombových a podpaľačských útokov a blokovaniu výstavby kostolov“.10
Medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch naznačuje, že v prípade
konfliktov medzi moslimským a kresťanským obyvateľstvom súvisiacich s výstavbou nových
kostolov v Egypte vláda uprednostňovala „zvykové zmierenie sa“ strán v konflikte namiesto
riadneho trestného vyšetrovania a stíhania.11
2. Aktuálne postavenie kresťanov v Egypte
Encyclopedia Coptica12 vysvetľuje, že v súčasnosti zaužívaný význam slova „koptský“
opisuje egyptských kresťanov.13
Konzultované zdroje sa líšia v informáciách o počte kresťanského obyvateľstva v Egypte.
Ministerstvo zahraničných vecí USA „odhaduje počet obyvateľstva [Egypta] na 94,7 milióna
(júl 2016). Väčšina správ hovorí o tom, že asi 90 percent obyvateľstva sú sunnitskí
moslimovia a asi 10 percent sú kresťania (odhady sa líšia od 5 po 15 percent). Podľa
kresťanských lídrov patrí asi 90 percent kresťanov ku koptskej ortodoxnej cirkvi“.14
Článok zverejnený žurnálom The Wall Street Journal vo februári 2016 píše, že „Koptskí
kresťania sú v Egypte menšinou, ale stále predstavujú najväčšiu kresťanskú komunitu na

10

Freedom House, Sloboda vo svete - Egypt, 16. február 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt,
navštívené 3. januára 2019
11
HRW, Egypt - Udalosti roku 2017, 18. január 2018, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/egypt,
navštívené 3. januára 2019
12
Súčasť Koptskej siete (Coptic Network alebo CopNet) založenej ako „Kresťanské združenie venujúce sa službe koptskej
ortodoxnej
komunite,
ktorá
emigrovala“.
Pozri:
Koptská
sieť,
O
koptskej
sieti,
nedatované,
http://www.coptic.net/CopticWeb/, navštívené 4. januára 2019
13
Coptic Network Encyclopaedia, Kresťanská koptská ortodoxná cirkev v Egypte, január 2006,
http://www.coptic.net/EncyclopediaCoptica/, navštívené 2. januára 2019
14
USDOS, Správa o medzinárodnej náboženskej slobode v roku 2016 - Egypt, 15. august 2017
(https://www.state.gov/documents/organization/269132.pdf), navštívené 31. decembra 2018
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Strednom východe. Egyptská vláda odhaduje ich počet na asi 5 miliónov, ale koptská
ortodoxná cirkev uvádza počet 15-18 miliónov“.15
Podobne, medzinárodná mimovládna organizácia zaoberajúca sa právami menšín vo svete
Minority Rights Group (MRG) uvádza nasledovné:
„Egyptskí kopti sú najväčšou kresťanskou komunitou v arabskom svete. Odhady ich
počtov sa líšia, ale väčšinou sa pohybujú medzi 4,7 a 7,1 milióna. Najviac zastúpení sú
v Hornom Egypte.
Väčšina koptov pracuje ako roľníci a robotníci, ale jestvuje i vyššia koptská trieda, ako
i stredná trieda mestských profesionálov a malých majiteľov pôdy.
Kopti sú zastúpení vo väčšine inštitúcií štátu, ako i vo všetkých zaregistrovaných
politických stranách“.16
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Austrálie (DFAT) o postavení kresťanov v krajine
vo svojej COI správe o Egypte z mája 2017 napísalo nasledovné:
„Kresťanstvo má v Egypte hlboké korene siahajúce do obdobia zhruba šesť storočí
pred príchodom islamu. I keď je v Egypte oficiálne uznaných dvanásť kresťanských
cirkví (štyri ortodoxné, sedem katolíckych a jedna protestantská), prevládajúca väčšina
kresťanov v Egypte patrí ku koptskej ortodoxnej cirkvi. Všetky osoby patriace
k niektorej z uznaných kresťanských cirkví sú identifikovaní ako kresťania vo svojich
národných identifikačných preukazoch.
I keď kresťanov možno nájsť po celom Egypte, sústredení sú hlavne v Hornom Egypte
(južná časť Egypta) a vo veľkých mestách ako Káhira a Alexandria. Niektoré štvrte
v Káhire, iných mestách a niektoré dediny sú niekedy opisované ako „kresťanské
územia“, ale iba veľmi málo z nich je výlučne kresťanských (alebo moslimských).
Kresťania sú politicky, spoločensky a ekonomicky rôznorodí: vykonávajú rôzne
profesie, môžu byť veľmi chudobní alebo naopak značne bohatí, a majú rôzne stupne
dosiahnutého vzdelania“.17
V rozhovore s miestnym denníkom Arab News koptský ortodoxný pápež Tawadros II. na
tému života kresťanov počas vlády Moslimského bratstva v rokoch 2012 - 2013 uviedol, že:

15

The Wall Street Journal, 5 vecí, ktoré treba vedieť o koptských kresťanoch v Egypte, 16. február 2016,
http://blogs.wsj.com/briefly/2015/02/16/5-five-things-to-know-about-egypts-coptic-christians/, navštívené 4. januára 2019
16
MRG, Egyptskí kopti, 7. október 2017, https://minorityrights.org/minorities/copts/, navštívené 2. januára 2019
17
DFAT, Správa o krajine Egypt, 19. máj 2017, (http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-informationreport-egypt.pdf), navštívené 31. decembra 2018
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„Kresťania sa báli o svoje životy a utekali z krajiny. Keď krajina opäť získala svoju stabilitu,
mnohí z nich sa vrátilo do Egypta. Kresťanská emigrácia sa výrazne znížila“.18
Nemecký spravodajca Deutsche Welle (DW) v článku z decembra 2017 poznamenáva, že
„Egyptský prezident [Abd el-Fatáh Saíd Husajn el-Sísí] sľuboval ochraňovať komunitu
koptských kresťanov, ktorí ho vo veľkej miere podporovali počas prevratu, pri ktorom bol
zvrhnutý prvý demokraticky zvolený prezident v Egypte, Mohammed Morsi z Moslimského
bratstva“.19
Článok zverejnený izraelským denníkom Times of Israel naznačil súvislosť medzi pádom
režimu Moslimského bratstva a bezpečnostnou situáciou kresťanov v krajine:
„Islamský štát opakovane vyhlásil, že pôjde po egyptských kresťanoch s cieľom
potrestať ich za podporu el-Sísího. Ešte ako minister obrany el-Sísí viedol vojenské
zosadenie islamistického prezidenta v roku 2013, ktorého jednoročná vláda sa ukázala
byť rozvratná.
Kresťanskí aktivisti hovoria, že spolupráca cirkvi s el-Sísím priviedla starovekej
komunite istú mieru ochrany, ale nedokázala zabrániť opakovaným prípadom
diskriminácie, ktoré často vyústia do násilia voči kresťanom obzvlášť na egyptskom
vidieku“.20
O súčasnej situácii za prezidenta el-Sísího mimovládna organizácia Minority Rights Group
ďalej píše, že „pokračujúce zákroky Sísího režimu proti podporovateľom Moslimského
bratstva ako i ostatnej politickej opozícii, vrátane svojvoľného zatýkania, neobmedzeného
zadržiavania a zabíjania, spôsobili odcudzenie značnej časti obyvateľstva a následne vystavili
koptov a ďalšie náboženské menšiny zvýšenému riziku útokov“.21
Rovnaký zdroj pokračuje: „Napriek tomu sa zdá, že kopti zo Sísího vlády profitovali. Počas
egyptských parlamentných volieb v roku 2015 napríklad koptskí kresťania získali 36 miest
v parlamente, respektíve celkovo 6 percent – bezprecedentný úspech“22. Freedom House vo
svojej výročnej správe pre rok 2017 poznamenáva, že koptskí kresťania, ktorí reprezentujú 10
percent obyvateľstva, majú v parlamente 24 miest z celkových 120.23

18

Arab News, Pápež nádeje: Egyptský Tawadros II. o postavení koptov, miestnej politike a saudských reformách, 8.
december 2018, http://www.arabnews.com/node/1415701/middle-east, navštívené 2. januára 2019
19
DW, Egypt: Ozbrojení muži spustili vražedný útok na koptský kostol, 29. december 2017, http://www.dw.com/en/egyptgunmen-launch-deadly-attack-on-coptic-church/a-41968020, navštívené 31. decembra 2018
20
Times of Israel, Kresťania v Egypte pochovali svojich mŕtvych po džihádistickom útoku, 3. november 2018,
https://www.timesofisrael.com/christians-in-egypt-bury-their-dead-after-jihadist-attack/, navštívené 2. januára 2019
21
MRG, Egyptskí kopti, 7. október 2017, https://minorityrights.org/minorities/copts/, navštívené 2. januára 2019
22
MRG, Egyptskí kopti, 7. október 2017, https://minorityrights.org/minorities/copts/, navštívené 2. januára 2019
23
Freedom House, Sloboda vo svete - Egypt, 16. február 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt,
navštívené 3. januára 2019
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Hodnotiac udalosti v Egypte v roku 2017, medzinárodná mimovládna organizácia Amnesty
International uviedla, že „v krajine i naďalej platila beztrestnosť pre páchateľov sektárskych
útokov na kresťanské komunity a vláda sa i naďalej spoliehala na obyčajové zmierovanie sa
a dohody odsúhlasené miestnymi úradmi a náboženskými lídrami. V rámci tejto beztrestnosti
značne narástla miera násilia neštátnych aktérov voči kresťanom.24
Open Door, americká kresťanská charita monitorujúca prenasledovanie kresťanov vo svete,
uvádza o situácii koptov v Egypte nasledovné:
„Egyptskí kresťania trpia v dôsledku rôznych foriem prenasledovania. Tí s
moslimským zázemím čelia obrovskému tlaku zo strany najbližšej i širšej rodiny, aby
sa vrátili k islamu.
Prísne obmedzenia týkajúce sa výstavby alebo zabezpečenia miest určených na
spoločné uctievanie bránia egyptským kresťanom schádzať sa, a ak sa im to podarí,
čelia nepriateľstvu a násiliu.
Egyptskí kresťania, obzvlášť ženy, čelia diskriminácii a zneužívaniu tiež na
pracovisku a vo verejných priestoroch. Radikálni moslimskí duchovní pravidelne
podnecujú k nepriateľstvu a násiliu voči kresťanom, čo spôsobilo smrť a zranenia
mnohých veriacich (...)“.25
Rovnaký zdroj vo svojom zozname World Watch List uvádza Egypt v kategórii „veľmi
vysokého prenasledovania“ kresťanov, konkrétne na 17. mieste v rámci zoznamu 50 krajín.26
3. Prehľad útokov namierených proti kresťanom v Egypte v období rokov 2016 - 2018
V roku 2017 informovali ľudskoprávne skupiny o vyše 120 sektárskych útokoch v Egypte.27
Treba ale uviesť, že cieľom týchto útokov neboli iba kresťania. V novembri 2017 bola
napríklad napadnutá sufistická mešita na Sinaji, tento útok si vyžiadal 305 mŕtvych.28
Nasleduje ilustratívny prehľad útokov na kresťanov v Egypte v rokoch 2016 až 2018
spracovaný podľa verejne dostupných zdrojov v anglickom jazyku:
24

Amnesty International, Egypt 2017/2018, 22. február 2018, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-northafrica/egypt/report-egypt/, navštívené 3. januára 2019
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Open Door, Egypt, nedatované, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/egypt/, navštívené
2. januára 2019
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2. januára 2019
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https://www.refworld.org/docid/5b278ed30.html, navštívené 4. januára 2019
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New York Times, Militanti zabili 305 osôb v sufistickej mešite počas najvražednejšieho teroristického útoku v Egypte, 24.
november 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/24/world/middleeast/mosque-attack-egypt.html, navštívené 4. januára
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Máj 2016 – moslimský dav vyplienil a podpálil sedem kresťanských domov v Minyi
po tom, ako sa rozšírila fáma, že kresťanský muž mal pomer s moslimskou ženou.
Matku uvedeného muža dav vyzliekol donaha, aby ju tak ponížil.29



Jún 2016 – traja ozbrojení muži zabili koptského kresťanského kňaza na severe
Sinaja.30



Júl 2016 – v Minyi napadla skupina ozbrojených útočníkov rodiny dvoch koptských
kňazov, pričom zabila jedného a zranila ďalších dvoch ľudí. Pápež Tawadros II.
uviedol, že od roku 2013 sa v Egypte uskutočnilo 37 sektárskych útokov voči
kresťanom, zhruba jeden útok mesačne.31



December 2016 – bombový útok na kaplnku pri hlavnej koptskej katedrále v Káhire,
ku ktorému sa prihlásil Islamský štát, zabil 30 osôb a zranil ďalšie tucty počas
nedeľňajšej omše.32



Február 2017 – stovky egyptských kresťanov museli opustiť svoje domovy na
severnej časti sinajského polostrova zo strachu pred militantmi z Islamského štátu.
Miestna frakcia skupiny tam za menej ako mesiac zabila najmenej 7 koptských
kresťanov.33



9. apríl 2017 – počas slávenia kvetnej nedele zasiahli kostoly v mestách Alexandria
a Tanta výbuchy, ktoré si vyžiadali životy 45 veriacich, ďalších 126 bolo zranených.34



26. máj 2017 – maskovaní muži prepadli konvoj 3 autobusov vezúcich koptských
kresťanov do kláštora sv. Samuela v meste Maghagh v provincii Minya. 10
maskovaných mužov zabilo najmenej 6 ľudí vrátane dvoch malých detí. Niektorí muži
a chlapci boli nútení vzdať sa kresťanskej viery, ak odmietli, boli zastrelení – spolu
bolo zabitých 28 ľudí.35
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V júli 2017 bol ubitý na smrť kresťanský vojak v egyptskej armáde po tom, čo
odmietol nechať si odstrániť tetovania kríža a kresťanských svätých.36



29. december 2017 – 9 ľudí bolo zabitých neďaleko Káhiry po tom, ako ozbrojený
muž spustil paľbu na koptský kresťanský kostol a neďaleký obchod.37



November 2018 - ozbrojení muži, údajne z Islamského štátu, spustili streľbu na
autobus vezúci kresťanov zo vzdialeného kláštora v Hornom Egypte. Útok si vyžiadal
najmenej 8 mŕtvych a 13 zranených.38
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World Watch Monitor, Egypt: druhý kopt za posledné dva roky umrel za záhadných okolností v tej istej vojenskej zložke –
tentoraz počas jeho prvého dňa, 11. august 2018, https://www.worldwatchmonitor.org/2017/08/egypt-second-copt-twoyears-dies-mysteriously-army-unit-time-first-day/, navštívené 2. januára 2019
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