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Jacek Adamek*

NADZÓR RELIGIJNY NAD MUZUMASKIMI
INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

WST}P
JednÈ z cech odróĝniajÈcych muzuïmañskie instytucje finansowe (MIF) od ich
„zachodnich” odpowiedników jest podporzÈdkowanie tych podmiotów procesowi
nadzoru religijnego. Nadzór ten sprawowany jest przez rady ds. szari’atu1, bÚdÈce
organami umiejscowionymi w strukturze MIF lub funkcjonujÈcymi poza niÈ. Jednostki te, tworzÈc wiodÈcy element muzuïmañskiej koncepcji ïadu korporacyjnego, skupiajÈ siÚ w swym dziaïaniu na zachowaniu religijnego aspektu aktywnoĂci
poĂrednika finansowego.
O sile i znaczeniu nadzoru religijnego sprawowanego nad muzuïmañskimi instytucjami finansowymi w sposób naturalny decyduje m.in. wiedza i doĂwiadczenie
osób wypeïniajÈcych funkcje nadzorcze, powoïywanych do skïadu Rad z ograniczonej liczbowo grupy ekspertów prawa szari’atu2. Osobom tym, jak i skupiajÈcym ich
gremiom, przypisuje siÚ wiele zadañ, ale równieĝ traktuje siÚ je jako krytyczny element rozwojowy, decydujÈcy o moĝliwoĂciach i kierunkach ekspansji produktowej
*
1

2
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Dr hab. Jacek Adamek jest pracownikiem Katedry Finansów i RachunkowoĂci Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocïawiu.
Inne nazwy tego organu to: rady nadzorcze ds. szari’atu, rady ds. zgodnoĂci z szari’atem, rady
koraniczne, komitety ds. szari’atu, itp., zob. m.in. K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, BankowoĂÊ muzuïmañska, Oficyna Wydawnicza Szkoïa Gïówna Handlowa w Warszawie, Warszawa
2013, s. 111.
PojÚcia: uczony w prawie szari’atu, ekspert w prawie szari’atu, znawca szari’atu, alim – bÚdÈ
uĝywane w artykule zamiennie.
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i geograficznej finansów muzuïmañskich, podporzÈdkowanych zasadom religijnej
i spoïeczno-ekonomicznej doktryny islamu.
MajÈc na uwadze powyĝsze uwarunkowania, sformuïowano poznawczo-analityczny cel artykuïu, którym jest ocena miejsca i znaczenia znawców szari’atu dla
nadzoru religijnego.
TezÈ opracowania staje siÚ stwierdzenie, ĝe ograniczona liczba ekspertów w prawie szari’atu3 oraz dominacja w ich zbiorze wybranej grupy znawców tzw. prawa
koranicznego ksztaïtuje tempo rozwoju finansów muzuïmañskich.
W treĂci artykuïu wyodrÚbniono jego czÚĂci, podporzÈdkowane przyjÚtemu
zadaniu badawczemu. CzeĂÊ pierwsza skupia siÚ na charakterystyce istoty tego
organu ib jego znaczenia dla idei ïadu korporacyjnego, realizujÈcego wiÈzkÚ religijnych ib spoïeczno-ekonomicznych celów islamu. Zaïoĝeniem czÚĂci drugiej jest
prezentacja wybranych zagadnieñ opisujÈcych sylwetkÚ znawcy szari’atu, wraz ze
wskazaniem jego znaczenia dla idei nadzoru religijnego w instytucjach finansowych. CzÚĂÊ trzecia przedstawia wyselekcjonowane charakterystyki liczbowe oraz
problemy wiÈzane z aktywnoĂciÈ zawodowÈ znawców prawa koranicznego.
RealizacjÚ wyznaczonego celu oparto na metodzie analizy porównawczej, opisowej oraz case study.

1. RADA DS. SZARI’ATU W MUZUMASKIEJ KONCEPCJI
ADU KORPORACYJNEGO
Muzuïmañska perspektywa ïadu korporacyjnego jest koncepcjÈ opartÈ na dwóch
fundamentach. Z jednej strony w jej charakterystyce odnajdujemy pierwiastek racjonalny, wskazujÈcy, ĝe ïad ów jest systemem, w którym przedsiÚbiorstwo podlega
procesowi kierowania i kontroli zorientowanemu na realizacjÚ przypisanych mu
celów, dajÈc przez to moĝliwoĂÊ ochrony interesów i praw jego interesariuszy, z drugiej zaĂ, cechÈ tego podejĂcia jest wïÈczenie w charakterystykÚ ïadu korporacyjnego
pierwiastka kulturowego, a dokïadniej religijnego, wskazujÈcego na zabezpieczenie

3

Zgodnie z opiniami wiÚkszoĂci muzuïmañskich uczonych ěródïem szari’atu – prawa muzuïmañskiego sÈ: Koran – Sïowo Boĝe, sunna – „Praktyka Proroka”, idĝma – „Consensus” i kijas
– „Analogia”. Ortodoksyjne odïamy muzuïmanów odrzucajÈ idĝmÚ i kijas, uznajÈc tylko Koran
i sunnÚ, z kolei najbardziej liberalne z nich dodajÈ jeszcze piÈte ěródïo – raj – (dosïownie „sÈd
wïasny, opinia wïasna”) oznaczajÈce rozumowanie, za pomocÈ którego dawni uczeni uzupeïniali
przepisy Koranu i sunny dla „dopracowania systemu prawnego”. WĂród cech szari’atu wskazuje
siÚ jego religijne pochodzenie (boski charakter) i ĂcisïÈ (wedïug niektórych nierozerwalnÈ) wiÚě
przepisów prawa z muzuïmañskÈ teologiÈ, normami moralnymi, przepisami kultu i normami islamu w ogóle. Szerzej zob. M. Sadowski, Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa
(VII–IXbw.), „PrzeglÈd Prawa i Administracji”, nr LV, 2003, s. 3–31; J. Bielawski, Islam religia
pañstwa i prawa, Biblioteka Wiedzy Wspóïczesnej, Omega, Warszawa 1973, s. 125 i nast.
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realizacji praw przypisanych interesariuszom, wypïywajÈcych z religijnego prawa – szari’atu. R. Kasri4, opisujÈc muzuïmañskÈ koncepcjÚ ïadu korporacyjnego
wbpodmiocie finansowym, stwierdza, ĝe jego zadania skupiajÈ siÚ na:
Y stworzeniu zbioru ustaleñ organizacyjnych, zapewniajÈcych zgodnoĂÊ procesu
zarzÈdzania muzuïmañskÈ instytucjÈ finansowÈ z oczekiwaniami jej interesariuszy,
Y stworzeniu i utrzymaniu systemu boděców, kierowanych do organów nadzorczo-zarzÈdczych, sprzyjajÈcych realizacji wyznaczonych celów (wïaĂciwych dla
wszystkich interesariuszy) oraz uïatwiajÈcych skuteczny monitoring dokonañ
muzuïmañskiej instytucji finansowej, co w ostatecznoĂci ma sprzyjaÊ zwiÚkszeniu efektywnoĂci wykorzystania zasobów tego podmiotu, a takĝe
Y zapewnieniu zgodnoĂci dziaïalnoĂci instytucji finansowej z obowiÈzujÈcym jÈ
prawem muzuïmañskim.
Praktycznym odbiciem implementacji idei ïadu korporacyjnego w dziaïaniach
muzuïmañskich instytucji finansowych jest wykorzystanie jednego z dwóch modeli
jego organizacji i funkcjonowania. Mówimy tu o5:
Y modelu opartym na podejĂciu uwzglÚdniajÈcym zasadÚ konsultacji (zasada szura),
oraz
Y zmodyfikowanym modelu interesariusza – skierowanym na maksymalizacjÚ dobrostanu interesariuszy.
Model pierwszy podporzÈdkowuje siÚ dogmatowi, wedïug którego Bóg powierza
czïowiekowi funkcjÚ swego ziemskiego powiernika, monitorujÈc równoczeĂnie jego
dziaïania i wïÈczajÈc siÚ w kaĝdy aspekt jego ĝycia i ziemskiej aktywnoĂci. Wboptyce
tej Bóg jest istotÈ wszechwiedzÈcÈ, przed którÈ czïowiek ponosi odpowiedzialnoĂÊ,
dlatego teĝ przedsiÚbiorstwo i jego dokonania, bÚdÈc wytworem ludzkiego dziaïania, stajÈ siÚ stronÈ odpowiedzialnÈ wobec Allaha i, co za tym idzie, podlegajÈcÈ
procesowi rzÈdzenia/przewodzenia/kontrolowania, opartego na zasadach ibskierowanego na realizacjÚ celów, zgodnych z reguïami i prawem islamu6. Konstytutywnymi elementami tego modelu stajÈ siÚ rady ds. szari’atu – stajÈce na straĝy
zgodnoĂci dziaïania podmiotu gospodarujÈcego z regulacjami tzw. prawa koranicznego oraz grupy konsultacyjne (szura) – których zadaniem jest uwzglÚdnienie w polityce i decyzjach przedsiÚbiorstwa dobra wszystkich interesariuszy. Przesïankami
zastosowania omawianego modelu ïadu korporacyjnego stajÈ siÚ trzy zaïoĝenia, wypïywajÈce z religijnej i spoïecznej doktryny islamu, zgodnie zbktórymi: a)bw proces
4
5

6
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R. Kasri, Corporate Governance: Conventional vs. Islamic Perspective, SSRN 2009, s. 2, http://
ssrn.com/abstract=1685222 (dostÚp: 23.07.2014).
R. Grassa, Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models, Humanomics
2013, Vol. 29, No. 4, s. 335, http://ssrn.com/abstract=2427737 (dostÚp: 23.07.2014).
Szerzej: J. Adamek, Finanse muzuïmañskie – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2016, s.b109 i nast.

Problemy i poglÈdy

decyzyjny winny byÊ wïÈczone zarówno osoby doĂwiadczajÈce skutków podejmowanych decyzji, jak i osoby je podejmujÈce oraz wykonujÈce, b)bkonsultacje ibposzukiwanie kompromisu sÈ drogÈ ochrony interesów jednostki lub ich grup przed
narzuceniem woli strony silniejszej, c)bpodejmowanie decyzji przez czïowieka jest
naturalnÈ konsekwencjÈ wypeïniania funkcji boskiego powiernika, który wbswym
dziaïaniu winien byÊ prawdomówny, sprawiedliwy, skïonny do konsultacji i poszukiwania konsensusu miÚdzy stronami doĂwiadczajÈcymi skutków jego decyzji7.
U podstaw zmodyfikowanego modelu interesariusza leĝy zaïoĝenie, ĝe celem
dziaïania muzuïmañskiej instytucji finansowej jest sprawiedliwa ochrona wszystkich praw jej interesariuszy, bez wzglÚdu na to, czy posiadajÈ oni udziaï w jej kapitaïach. Ochrona ta, a zarazem sïuĝÈcy jej model ïadu korporacyjnego, opiera siÚ
na dwóch elementach szari’atu, tj.: prawie wïasnoĂci pochodzÈcej od Boga oraz
obowiÈzku wypeïniania wzajemnych umów i zobowiÈzañ, któremu uchybianie
i/lub którego niespeïnianie jest dziaïaniem wbrew jego nakazom.
Wykorzystanie w opisywanym modelu religijnej perspektywy istoty wïasnoĂci
oraz zasady powstawania i wypeïniania umów w naturalny sposób deklarujÈ jego
podporzÈdkowanie regulacjom szari’atu. Tak jak w przypadku poprzedniego modelu, tak i tu na straĝy zgodnoĂci funkcjonowania muzuïmañskiej instytucji finansowej z tym prawem stoi rada ds. szari’atu, z kolei organy zarzÈdcze, w postaci
np. rady dyrektorów, reprezentujÈc prawa wszystkich interesariuszy, skupiajÈ siÚ
naleĝytym wykonaniu powierniczych obowiÈzków zarzÈdzania.
PodsumowujÈc dotychczasowe rozwaĝania, naleĝy stwierdziÊ, ĝe muzuïmañskie spojrzenie na ideÚ ïadu korporacyjnego, odbiegajÈc od zachodniej koncepcji
corporate governance, opartej na racjonalizmie i racjonalnoĂci, podporzÈdkowuje
siÚ dogmatowi religijnemu. To wïaĂnie religia oraz to, co z niej wypïywa, staje siÚ
fundamentem zaïoĝeñ i celów tego ïadu, a takĝe decyduje o jego elementach strukturalnych, przypisujÈc im okreĂlone funkcje.
Elementem takim jest nadzór religijny, którego formÈ instytucjonalizacji stajÈ
siÚ rady ds. szari’atu. Nadzór religijny nad dziaïalnoĂciÈ podmiotu finansowego
traktuje siÚ jako jednÈ z najwaĝniejszych róĝnic przeciwstawiajÈcych sobie muzuïmañskÈ i konwencjonalnÈ formÚ poĂrednictwa finansowego. Jest on narzÚdziem,
za pomocÈ którego czuwa siÚ nad produktowo-operacyjnÈ zgodnoĂciÈ dziaïañ instytucji finansowej z normami szari’atu. Jak wskazuje J. Adamek8: „(…) bÚdÈc
elementem muzuïmañskiego spojrzenia na ïad korporacyjny nie jest on (nadzór
religijny – przyp. aut.) traktowany tylko jako obszar audytu skupiony na konstatacji ibocenie okreĂlonych faktów, lecz utoĝsamia siÚ go z aktywnym uczestnikiem

7

8

Szerzej: M.K. Lewis, Islamic Corporate Governance, „Review of Islamic Economics” 2005,
Vol.b 9, no. 1, s. 16, http://www.ues.ac.ir/files/takmili/islamic_econ./macro/9_1_lewis_1.pdf (dostÚp: 8.07.2014).
J. Adamek, Finanse muzuïmañskie – zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 2016, s. 114.
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procesów ksztaïtujÈcych okreĂlone zachowania i dokonania podmiotu, w którym
ów ïad jest wprowadzany. Jest wiÚc on zbiorem okreĂlonych ustaleñ o charakterze
instytucjonalno-organizacyjnym oraz dziaïaniem, które towarzyszy procesowi powstawania produktów finansowych, ich uruchomienia oraz oferowania w okresie
ich ĝycia, abprzez to dynamicznie oddziaïujÈcym na praktykÚ zachowañ muzuïmañskiej instytucji finansowej i jej dokonania”.
Zinstytucjonalizowanie nadzoru religijnego, przyjmujÈce postaÊ rad ds. szari’atu,
w sposób naturalny prowadzi do wyodrÚbnienia zadañ przypisanych tym organom.
W zbiorze tym wskazaÊ moĝna zadania o charakterze: kontrolnym, rewizyjnym,
nadzorczym, rozwojowym, harmonizacyjnym i standaryzacyjnym. AktywnoĂÊ rad
ds. szari’atu, podporzÈdkowana realizacji wyznaczonych dla nich celów, prowadzona
jest w Ărodowisku ksztaïtowanym przez zasadÚ: niezaleĝnoĂci jej czïonków, poufnoĂci
jej prac, kompetencji osób w nich zasiadajÈcych, spójnoĂci wydawanych przez niÈ
orzeczeñ religijno-prawnych oraz ujawniania dokonañ.
Warto dodaÊ, ĝe zbiór wskazanych wyĝej zadañ uzaleĝnia siÚ od miejsca ulokowania rady w zindywidualizowanych rozwiÈzaniach instytucjonalno-organizacyjnych nadzoru religijnego. Mamy tu do czynienia z formuïÈ:
Y funkcjonowania organów nadzoru religijnego zarówno na poziomie poszczególnych poĂredników finansowych, jak i równolegïego dziaïania takiego organu,
ulokowanego na poziomie centralnym, np. w Banku Centralnym czy teĝ we
wïaĂciwym ministerstwie,
Y funkcjonowania organów nadzoru religijnego tylko na poziomie muzuïmañskiej
instytucji finansowej, czy teĝ
Y przekazania funkcji nadzorczych do niezaleĝnych podmiotów.
W przypadku organów o charakterze centralnym ich dziaïanie skupia siÚ zwykle
na: doradztwie na rzecz banku centralnego, np. Bahrajn, standaryzacji i harmonizacji orzeczeñ i praktyki dziaïania znawców szari’atu, np. Malezja, Indonezja czy
teĝ okazjonalnym dziaïaniu, bÚdÈcym funkcjÈ pojawiajÈcych siÚ rozbieĝnoĂci wbopiniach znawców szari’atu, lokowanych na poziomie muzuïmañskich poĂredników
finansowych np. ZEA, Kuwejt, Katar.
Z kolei radom dziaïajÈcym na poziomie poszczególnych poĂredników finansowych przypisuje siÚ zadania odnoszone do: wspóïdziaïania z innymi organami
muzuïmañskiej instytucji finansowej na rzecz tworzenia i rozwoju instrumentów
finansowych, monitorowania i oceny prawno-religijnych kwestii dziaïania poĂrednika, wydawania orzeczeñ – fatw, audytu zgodnoĂci prowadzonych dziaïañ z regulacjami szari’atu oraz jej certyfikacjÚ.
Kaĝda z przedstawionych wyĝej formuï funkcjonowania nadzoru religijnego stawia przed zatrudnionymi w jego organach osobami (ekspertami w prawie szari’atu)
okreĂlony zespóï zadañ, których poziom i zakres realizacji staje siÚ m.in. funkcjÈ
stopnia ich przygotowania do wypeïniania powierzonych im obowiÈzków.
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2. UCZENI W PRAWIE SZARI’ATU A NADZÓR RELIGIJNY
NAD MUZUMASKIMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
Jednym z wyzwañ stojÈcych przed muzuïmañskimi instytucjami finansowymi jest konkurencyjnoĂÊ i innowacyjnoĂÊ ich usïug finansowych, konfrontowana
zbofertÈ produktowÈ konwencjonalnych poĂredników finansowych. Specyfika operacyjna produktów muzuïmañskiej instytucji finansowej, proces ich przygotowania
i transferu do konsumentów oraz procedury obsïugi sÈ elementami, które w sposób
naturalny tworzÈ przestrzeñ dla pojawiania siÚ tzw. ryzyka niezgodnoĂci z prawem
islamu9, a takĝe wyznaczajÈ obszar aktywnoĂci ekspertów w prawie szari’atu, zatrudnionych w organach sprawujÈcych funkcje nadzoru religijnego.
Znawcy szari’atu sÈ w swym zaïoĝeniu osobami, które majÈ dogïÚbnÈ znajomoĂÊ
i zrozumienie prawa islamu. W praktyce funkcjonowania muzuïmañskich instytucji
finansowych w grupie tych osób moĝna wydzieliÊ dwie grupy tworzone przez:
Y niezaleĝnych alimów, nie majÈcych ĝadnych formalnych zwiÈzków z takimi poĂrednikami finansowymi oraz
Y osoby zasiadajÈce w radach ds. szari’atu lub zarzÈdach tych instytucji10.
Bez wzglÚdu na umiejscowienie znawców szari’atu w strukturze nadzoru religijnego, istotÈ ich dziaïania jest m.in. niezaleĝna i oryginalna interpretacja ěródeï
muzuïmañskiego prawa, skierowana na dedukcjÚ i artykulacjÚ sposobu rozwiÈzania okreĂlonych problemów dotyczÈcych aktywnoĂci muzuïmañskiej instytucji
finansowej.
Realizacji zadañ przypisanych tym ekspertom11 sprzyjaÊ ma zespóï wymogów
formuïowanych wobec ich wiedzy, doĂwiadczenia i cech charakterologicznych.
Zbpunktu widzenia interesów poĂrednika finansowego i realizowanego w ramach
jego dziaïalnoĂci nadzoru religijnego, oczekiwania formalne wobec czïonków rad
ds. szari’atu definiujÈ zainteresowane podmioty, podporzÈdkowujÈc siÚ w tym ob9

10
11

Szerzej np. K. Nawal, Sheila Nu Nu Htay, A. Syed, Empowering the Shari’ah Committee towards Strengthening Shari’ah Governance Practices in Islamic Financial Institutions, “Review
of European Studies” 2016, Vol. 8, No. 2, s. 144 i nast.
Tematyka artykuïu skupia siÚ na znawcach prawa muzuïmañskiego zasiadajÈcych w radach ds.
szari’atu, dlatego teĝ problematyka niezaleĝnych uczonych nie bÚdzie kanwÈ dalszych rozwaĝañ.
Przykïadowy zbiór zadañ stawianych przed czïonkami malezyjskich komitetów ds. szari’atu
obejmuje: a) doradztwo prawne w sprawach regulacji szari’atu oraz ich zwiÈzków z aktywnoĂciÈ
gospodarczÈ poĂrednika finansowego, b) tworzenie i akceptacja dokumentów potwierdzajÈcych
zgodnoĂÊ z szari’atem produktów finansowych i stosowanych procedur, c) ocena ibzatwierdzanie
dokumentów, zwiÈzanych z implementacjÈ zagadnienie szari’atu (np. umowy, kontrakty, druki reklamowe, itp.), d) udzielanie porad prawnych na rzecz powiÈzanych jednostek, e)bpomoc
ib doradztwo w sprawach naleĝÈcych do kompetencji komitetów oraz zapewnienia zgodnoĂci
dziaïania instytucji finansowej z regulacjami wydanymi przez Komitet, f) wydawanie opinii
iborzeczeñ religijno-prawnych – Guidelines of the Governance of Shariah Committees for Financial Institutions, Bank Negara, Malaysia 2005, s 7–17, http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_
banking/04_prudential_stds/23_gps.pdf (dostÚp: 30.08.2014).

43

Bezpieczny Bank
2(67)/2017

szarze funkcjonujÈcym w przestrzeni publicznej standardom i wytycznym12. Dla
przykïadu, Islamic Financial Service Board formuïuje minimalne wymagania kompetencyjne czïonków rad ds. szari’atu w trzech podstawowych obszarach, tj.: ich
kwalifikacji akademickich, doĂwiadczenia zawodowego oraz oceny cech dotychczasowego postÚpowania (zob. tabela 1).
Tabela 1. Minimalne wymagania kompetencyjne czïonków rad ds. szari’atu
wedïug IFSB
Kwalifikacje akademickie
Posiadanie przynajmniej stopnia licencjata uznanego uniwersytetu w dziedzinie
Prawa szari’atu, w tym muzuïmañskiego prawa handlowego (fikh al-mu’amalat).
ZdolnoĂÊ do poprawnego zrozumienia i interpretacji zagadnieñ z dziedziny finansów,
ze szczególnym uwzglÚdnieniem finansów muzuïmañskich. Posiadanie wiedzy
ibumiejÚtnoĂci z zakresu filozofii prawa muzuïmañskiego i metodologii tworzenia
opinii prawnych, wypïywajÈcych ze znajomoĂci i interpretacji ěródeï szari’atu.
Dobra znajomoĂÊ w mowie i piĂmie jÚzyka arabskiego, pozwalajÈca poznawaÊ
ibinterpretowaÊ ěródïa szari’atu. Rekomendowana znajomoĂÊ jÚzyka angielskiego,
umoĝliwiajÈca wymianÚ opinii miÚdzy czïonkami rady, jak i radÈ a interesariuszami.
Kwalifikacje zawodowe
Poziom i zakres wiedzy wïaĂciwej dla czïonka rady powinien byÊ uzaleĝniony od:
jego funkcji, przypisanej jej odpowiedzialnoĂci oraz rodzaju i zakresu dziaïalnoĂci
MIF. Na ogóï oczekuje siÚ, ĝe czïonek rady bÚdzie w stanie: a) rozumieÊ i wïÈczaÊ
zasady i reguïy szari’atu w ocenÚ i ksztaïtowanie dziaïañ MIF, b) identyfikowaÊ,
interpretowaÊ i stosowaÊ funkcjonujÈce ramy regulacyjne dotyczÈce dziaïania MIF,
c)brozumieÊ i ksztaïtowaÊ rozpatrywany przez cele szari’atu (makadis asz-szari’at)
wpïyw wprowadzanych produktów finansowych na elementy rynku i spoïeczeñstwo.
Rekomenduje siÚ, by funkcja przewodniczÈcego rady ds. szari’atu byïa
powierzana osobie, która w ciÈgu co najmniej trzech ostatnich lat byïa autorem
lub wspóïpracowaïa przy tworzeniu orzeczeñ i uchwaï dotyczÈcych stosowania
ibinterpretacji szari’atu lub w ostatnich czterech latach zdobyïa doĂwiadczenie
wbprocesie nauczania lub badañ nad problemami finansów muzuïmañskich.
Ocena dotychczasowego postÚpowania
Czïonek rady ds. szari’atu powinien cechowaÊ siÚ godnym szacunku charakterem
i zachowaniem. W swoim dziaïaniu powinien kierowaÊ siÚ zasadami uczciwoĂci,
prawoĂci i dbaïoĂci o swojÈ reputacjÚ.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Guiding Principles on Shariah Governance Systems for
Institutions Offering Islamic Financial Services, IFSB 2009, s. 30.
12
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Mowa tu np. o standardach nadzoru religijnego i wskazówkach jego organizacji, formuïowanych
przez Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFIFI) oraz
Islamic Financial Service Board (IFSB) – szerzej J. Adamek, Finanse muzuïmañskie…, op. cit.,
s.b 121 ib nast.; K. Nawal, Sheila Nu Nu Htay, A. Syed, Empowering the Shari’ah Committee…,
op.bcit., s.b143 i nast.
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Wskazane wyĝej wymagania formalne nie ograniczajÈ siÚ tylko do znajomoĂci
szari’atu, lecz skupiajÈ siÚ na jego biznesowym/gospodarczym wymiarze, a takĝe obejmujÈ praktycznÈ wiedzÚ i umiejÚtnoĂci dotyczÈce zagadnieñ finansowych.
Fakt ten jest na tyle istotny, na ile radzie ds. szari’atu (i jej czïonkom) przypisane
sÈ nie tylko funkcje stricte nadzorczo-kontrolne, ale takĝe zadania prorozwojowe, wiÈzane z opracowywaniem i opiniowaniem koncepcji nowych, innowacyjnych
produktów i usïug finansowych. Proces ów moĝe przebiegaÊ dwiema drogami, których wybór staje siÚ m.in. pochodnÈ skïonnoĂci i zdolnoĂci znawców szari’atu do
rozszerzonej interpretacji ěródeï prawa muzuïmañskiego czy teĝ skupienia ich na
dogmatycznym i konserwatywnym rozumieniu jego norm. W zbiorze tym wskazaÊ
naleĝy drogÚ: a) tworzenia innowacji produktowych poprzez adoptowanie klasycznych, muzuïmañskich kontraktów i umów (tzw. droga duplikacji) – wbtakim przypadku znawcy szari’atu poszukujÈ moĝliwoĂci umocowania w doktrynie prawnej
islamu charakterystyki operacyjnej nowych produktów finansowych, oraz b)bkrytyki formuïy duplikacji, opartej na przesïance, zgodnie z którÈ prowadzi ona do niezgodnoĂci wspóïczesnych produktów finansowych z zasadami handlowego prawa
islamu, gïoszonymi przez klasycznych prawników. Prawnicy ci zarzucajÈ czïonkom
rad ds. szari’atu (wykorzystujÈcym w przewaĝajÈcej wiÚkszoĂci formuïÚ duplikacji)
wydawanie orzeczeñ i opinii niezgodnych z zaïoĝeniami klasycznej jurysprudencji
islamu, a takĝe ïagodne traktowanie oraz zaspokajanie potrzeb ibwymagañ praktyków rynku finansowego.
PomijajÈc sposób dziaïania rad i zatrudnionych w nich znawców szari’atu, naleĝy wskazaÊ, ĝe istotÈ przypisanych im zadañ staje siÚ ostatecznie ochrona ibpropagowanie wartoĂci islamu, odbijajÈcych siÚ w muzuïmañskich instytucjach finansowych i oferowanych przez nie produktach. Realizacji tego celu towarzyszy zarazem
powszechne przekonanie o wysokiej pozycji spoïecznej zajmowanej przez te osoby
we wspólnocie muzuïmanów, bÚdÈcej z kolei funkcjÈ ich roli oraz stawianych przed
nimi wymagañ zawodowych i charakterologicznych.

3. PRAKTYKA DZIAANIA ZNAWCÓW PRAWA SZARI’ATU
W tej czÚĂci opracowania uwaga zostanie skupiona na wybranych, wzajemnie
warunkujÈcych siÚ zagadnieniach, dotyczÈcych:
Y ograniczonej liczby znawców szari’atu oraz konsekwencji tego stanu rzeczy,
Y ich kwalifikacji zawodowych i poziomu wynagrodzeñ, a takĝe
Y zjawiska Fatwa fishing.
Przyjmuje siÚ, ĝe w roku 2015 w nadzór religijny nad muzuïmañskimi instytucjami finansowymi zaangaĝowanych byïo 1068 znawców szari’atu13 (w roku 2011
13

Islamic Finance Development Report 2016, Thomson Reuters 2017, s. 95.
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byïo 391 takich ekspertów14). 696 z nich reprezentowaïo jednÈ muzuïmañskÈ instytucjÚ finansowÈ, 288 dwie do czterech, a 87 ekspertów tzw. prawa koranicznego byïo
zatrudnionych u co najmniej piÚciu muzuïmañskich poĂredników finansowych15.
Badania przeprowadzone w 2011 roku przez M. Ünala16 dowodzÈ, ĝe 20% funkcjonujÈcej w tym okresie populacji znawców szari’atu zajmowaïo okoïo 80% stanowisk w radach ds. szari’atu.17 Liczby te wskazujÈ, ĝe mieliĂmy do czynienia z:
Y koncentracjÈ zajmowanych stanowisk, ograniczajÈcÈ dostÚp do nich nowym/
mniej uznanym znawcom, a takĝe
Y niebezpieczeñstwem dominacji poglÈdów okreĂlonej grupy ekspertów, koncentrujÈcych w swym rÚku okreĂlone uprawnienia w religijnej ocenie aktywnoĂci
instytucji finansowych zarówno w wymiarze ex-ante, jak i ex-post.
Uwagi te, do dnia dzisiejszego, nie straciïy swej aktualnoĂci18, wskazujÈc na
praktyczne zagroĝenia wiÈzane z wypeïnianiem funkcji nadzorczych, przypisanych
znawcom szari’atu, funkcjonujÈcym w strukturach nadzoru religijnego muzuïmañskich instytucji finansowych.
Co ciekawe, zauwaĝalnym zjawiskiem jest teĝ koncentracja udziaïu wÈskiej
grupy alimów, zarówno w radach ds. szari’atu, jak i ciaïach standaryzacyjnych
czy instytucjach rzÈdowych oraz bankach centralnych, wyznaczajÈcych i ksztaïtujÈcych zasady ich funkcjonowania i/lub je nadzorujÈcych. Spotykamy tu sytuacjÚ
konfliktu interesów, w którym najbardziej znaczÈcy znawcy wystÚpujÈ w podwójnej
roli, nadzorcy/twórcy okreĂlonych regulacji i nadzorowanego/wykonujÈcego oraz
podporzÈdkowujÈcego siÚ zdefiniowanym normom czy standardom.
InteresujÈcÈ charakterystykÈ populacji znawców szari’atu jest poziom i zakres
ich wyksztaïcenia. TworzÈc opis dla dwudziestu najwyĝej notowanych wbrankingu liczby stanowisk objÚtych w radach osób, wskazuje siÚ, ĝe kaĝda zbnich miaïa
stopieñ doktora z muzuïmañskiego prawa handlowego (fikh al-mu’amalat), ale
tylko trzy z nich mogïy poszczyciÊ siÚ doktoratem z ekonomii i finansów19. Zbkolei

14
15

16
17
18

19
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R. Hayat, F. Den Butter, U. Kock, Halal certification for financial products: A transaction cost
perspective, „Journal of Business Ethics” 2013, Vol.b117, s. 604.
W roku 2011 dwudziestu znawców szari’atu byïo czïonkiem aĝ 621 takich rad (w dwóch przypadkach kaĝda z osób zasiadaïa aĝ w 85 radach). Szerzej na ten temat zob. M. Ünal, The small
world of Islamic finance – Shariah scholars and governance – a network analytic perspective,
Funds@Work 2011, s. 12 i nast. www.funds-at-work.com/uploads/media/Sharia-Network_by_
Funds_at_Work_AG.pdf (dostÚp: 10.03.2017).
M. Ünal, The small world…, op. cit., s. 13.
W przestrzeni publicznej, poza wynikami prowadzonych przez M. Ünala powoïanych wyĝej badañ, brak jest aktualnie szczegóïowych danych charakteryzujÈcych populacjÚ znawców szari’atu.
W raporcie z 2015 r. pt. The human capital challenge: shaping the future wskazuje siÚ, ĝe
wbbazie informacyjnej Zawya Thomson Reuters znajdujÈ siÚ dane 400 znawców szari’atu, a 20
z nich obsïuguje 55% podmiotów sektora finansów muzuïmañskich, zob. The human capital
challenge…, op. cit., s. 44.
R. Hayat, F. Den Butter, U. Kock, Halal certification for financial…, op. cit., s. 604 i nast.
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wbobszarze wyksztaïcenia stu najwyĝej notowanych alimów, zwiÈzanych zbsektorem
finansów muzuïmañskich, dominowaïy studia z zakresu prawna i sztuki. Cechy te
w sposób naturalny prowadzÈ do sformuïowania pytania dotyczÈcego kompetencji
oraz jakoĂci wyraĝanych opinii na temat zagadnieñ ekonomiczno-finansowych bÚdÈcych przedmiotem ich rozstrzygniÚÊ.
Analiza literatury tematu oraz prasy branĝowej, charakteryzujÈcej praktycznÈ
aktywnoĂÊ znawców szari’atu w dziaïaniach komórek realizujÈcych funkcje nadzoru religijnego w muzuïmañskich instytucjach finansowych, pozwala sformuïowaÊ
wniosek o pojawiajÈcych siÚ wÈtpliwoĂciach, dotyczÈcych m.in. etosu ich pracy. Faktu tego dowodzÈ zarówno poniĝsze tytuïy: Islamic finance’s Scholar Problem: Why
Shariah Scholars Paid So Much? – Dollars for scholars?20, ‘Rock stars’ scholars a
risk for Islamic finance21, Scholar shortage threatens Islamic financing industry22,
jak i utarte w Ărodowisku praktyków finansów muzuïmañskich równoznaczne pojÚcia Fatwa fishing, Fatwa shopping, czy teĝ Shariah advisory à la carte23.
W przekazie medialnym podnosi siÚ kwestiÚ wygórowania i braku przejrzystoĂci
zarobków czïonków rad ds. szari’atu. Dowodem tego sÈ przykïady24, w których
stwierdza siÚ, ĝe roczne zarobki czïonków Rad siÚgajÈ od 100 do 400b tys.b USD,
ponadto obok tych apanaĝy pojawiajÈ siÚ opïaty na ich rzecz, siÚgajÈce od 1% do
2,5% wartoĂci transakcji, bÚdÈcej przedmiotem wydawanego orzeczenia. Kwoty te
multiplikujÈ siÚ, siÚgajÈc milionów USD, gdy przyjmiemy mnoĝnik liczby obsadzonych rad przez te same osoby.
Ukazanym wyĝej zjawiskom towarzyszy równieĝ fakt swoistego „handlu” opiniami alimów, tworzonymi na rzecz dziaïañ i produktów instytucji finansowych,
poszukujÈcych dla nich religijnej aprobaty i nadania im miana „muzuïmañskoĂci”25. Istota i przyczyna Fatwa fishing tkwi w róĝnorodnoĂci, a czasami wrÚcz
odmiennoĂci, opinii (fatw) formuïowanych przez przedstawicieli muzuïmañskich
szkóï prawnych, zasiadajÈcych w organach nadzoru religijnego poĂredników finansowych. U podstaw tej niejednorodnoĂci leĝÈ: a) róĝnice w interpretacji wybranych
20

21
22
23

24
25

Islamic Finance’s ‘Scholar Problem’: Why Are Shariah Scholars Paid So Much?, Spear’s 2012
26th April, http://www.spearswms.com/islamic-finances-scholar-problem-why-are-shariah-scholars-paid-so-much/ (dostÚp: 10.03.2017).
„Rock star” scholars a risk for Islamic finance, Reuters 2012 29th Feb., http://www.reuters.com/
assets/print?aid=USL5E8DG31N20120229 (dostÚp: 10.03.2017).
Scholar shortage threatens Islamic financing industry, http://muslimlink.ca/islamic-finance/
scholar-shortage-threatens-islamic-financing-industry (dostÚp: 10.03.2017).
Zob. np. Fatwa and transaction costs in Islamic finance, The Express Tribune, 8 September
2013, https://tribune.com.pk/story/601629/quest-for-compliance-fatwa-and-transaction-costs-inislamic-finance/ (dostÚp: 10.03.2017), Shariah Supervisory Board, https://www.islamicbanker.
com/education/shariah-supervisory-board (dostÚp: 10.03.2017).
Zobacz powoïywane w punkcie 3. artykuïu tytuïy prasowe.
Szerzej Fatwa and transaction costs…, Shariah Supervisory Board, https://www.islamicbanker.
com/education/shariah-supervisory-board (dostÚp: 10.03.2017).
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sïów i wersetów Koranu, b) odmiennoĂÊ interpretacji treĂci hadisów, odmiennoĂÊ
uznawania ich liczby oraz kryteriów ich akceptacji, c) niezgodnoĂÊ w ocenie wagi
legalnoĂci fatw, d) róĝnice otoczenia spoïeczno-kulturowego i zwyczajów, e) róĝnice
w procesie nadawania preferencji poszczególnym tekstom i ěródïom prawa islamu
oraz waĝnoĂci nadawanej róĝnym dowodom.
KonsekwencjÈ tego stanu rzeczy, w przypadku muzuïmañskich instytucji finansowych i produktów przez nie oferowanych, jest poszukiwanie opinii ekspertów
wb prawie szari’atu dopasowanych do oczekiwañ poĂrednika finansowego, które
wbswej treĂci nie muszÈ byÊ akceptowane przez przedstawicieli innych szkóï prawnych. Sedno zjawiska Fatwa fishing opisujÈ poniĝsze sïowa: „(…) tworzymy ten
sam rodzaj produktów, które oferujemy na rynku konwencjonalnym. Dzwonimy
do znawcy szariatu po jego fatwÚ. JeĂli jej nie otrzymamy, dzwonimy do kolejnego
znawcy, oferujÈc mu pewnÈ sumÚ za jego usïugi i proszÈc go o jego opiniÚ. Dziaïamy tak, aĝ do momentu osiÈgniÚcia naszego celu. Wtedy moĝemy oferowaÊ nasz
produkt jako muzuïmañski”26.
Naleĝy dodaÊ, ĝe przywoïywana wyĝej praktyka jest jednym zbistotnych czynników ksztaïtujÈcych ryzyko religijne dziaïania muzuïmañskiej instytucji finansowej.
Zróĝnicowanie interpretacji operacyjnej charakterystyki aktywnoĂci i produktów
poĂrednika finansowego, bÚdÈce funkcjÈ braku jednolitej wykïadni doktryny religijnej islamu, rodzi w tym przypadku wymierne konsekwencje o charakterze finansowym i pozafinansowym. Dla przykïadu, po sïowach szajcha Muhammada Taqi
Usmani27, który w 2007 r. stwierdziï, ĝe wedïug niego 85% emisji muzuïmañskich
obligacji Sukuk nie jest zgodnych z prawem koranicznym, obserwowano raptowny,
gïÚboki spadek cen rynkowych tego instrumentu28. Innym skutkiem zróĝnicowania
opinii prawnych znawców szari’atu i omawianego wyĝej zjawiska staje siÚ osïabienie zaufania do muzuïmañskich poĂredników finansowych, ograniczajÈce ich
zdolnoĂci rozwojowe.

POSUMOWANIE
Analiza zagadnieñ bÚdÈcych kanwÈ prowadzonych w artykule rozwaĝañ pozwala stwierdziÊ, ĝe muzuïmañska koncepcja ïadu korporacyjnego, opierajÈc siÚ na
doktrynie religijnej ksztaïtujÈcej m.in. poĝÈdane relacje miÚdzy interesariuszami
muzuïmañskiej instytucji finansowej, wykazuje naturalnÈ odmiennoĂÊ jej funda-
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How Sharia-compliant is Islamic banking? BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8401421.stm (dostÚp: 10.03.2017).
PrzewodniczÈcy Rady ds. szari’atu AAOIFI, przedstawiciel szkoïy hanafickiej, uznawany za
jednego z 500 najbardziej wpïywowych muzuïmanów.
„Rock star” scholars…, op. cit.
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mentów ib celów, którym sïuĝy, od tzw. zachodniego modelu corporate governace.
StrukturalnÈ skïadowÈ tej koncepcji jest nadzór religijny. Stoi on na straĝy ksztaïtowania i zachowania „pierwiastka muzuïmañskoĂci” w dziaïaniach podmiotów,
w których jest prowadzony, realizujÈc zadania religijne, spoïeczne, ekonomiczne,
prawne czy teĝ zarzÈdczo-kontrolne.
Najwaĝniejszym elementem nadzoru religijnego sprawowanego nad muzuïmañskimi instytucjami finansowymi staje siÚ osoba nadzorcy (znawcy szari’atu),
wyposaĝona w adekwatnÈ do jego roli wiedzÚ i doĂwiadczenie. Osoba ta, lub ich
grupa skupiona w radzie ds. szari’atu, poprzez wypeïnianie powierzonych zadañ
ksztaïtuje obraz instytucji finansowej oraz jej zdolnoĂci rozwojowe, bÚdÈce m.in.
funkcjÈ zachowañ i preferencji poszczególnych klientów, poszukujÈcych produktów
i usïug finansowych pozostajÈcych w zgodzie z reguïami wyznawanej przez nich
religii. Trzeba dodaÊ, ĝe aktywnoĂÊ znawców szari’atu, tworzÈcych systemowy element finansów muzuïmañskich, prowadzona jest w Ărodowisku:
Y ograniczonej liczby alimów, wypeïniajÈcych zadania nadzorcze,
Y zwiÚkszajÈcego siÚ popytu na usïugi przez nich Ăwiadczone, bÚdÈcego funkcjÈ
dynamicznego rozwoju finansowego sektora tzw. gospodarki halal, a takĝe
Y braku zharmonizowanych, powszechnie obowiÈzujÈcych standardów nadzoru
religijnego, wypïywajÈcego z niejednolitoĂci interpretacyjnej muzuïmañskiego
prawa szari’atu.
OceniajÈc rolÚ i znaczenie alimów dla systemu finansów muzuïmañskich, moĝna ostatecznie posïuĝyÊ siÚ poniĝszym cytatem: „(…) nie jest przesadÈ sugerowaÊ,
ĝe znawcy szari’atu sÈ krÚgosïupem finansów muzuïmañskich. Ich obecnoĂÊ i skutecznoĂÊ dziaïania uprawomocnia i uwiarygadnia muzuïmañskie praktyki finansowe, zapewniajÈc, ĝe pozostajÈ one wierne swoim wartoĂciom i racji bytu”29.

Streszczenie
Artykuï traktuje o uwarunkowaniach i cechach ïadu korporacyjnego w muzuïmañskich instytucjach finansowych. ad ten, przyjmuje za swÈ bazÚ cele i zadania wypïywajÈce z religijnej oraz spoïeczno-ekonomicznej doktryny islamu, które
ksztaïtujÈ elementy systemu, w tym ten dotyczÈcy nadzoru religijnego (Shariah
governance).
Celem artykuïu jest ocena pozycji i znaczenia szariatu (Shariah scholars)
wb nadzorze religijnym, bÚdÈcym waĝnÈ cechÈ finansów muzuïmañskich. Rozwaĝania dowodzÈ, ĝe ograniczona liczba znawców szariatu oraz dominujÈce znaczenie
specjalistów prawa koranicznego, ksztaïtuje tempo rozwoju finansów muzuïmañ29
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skich oraz prowadzi do wynaturzeñ o charakterze proceduralnym, spoïecznym lub
finansowym. Oceny i wnioski uzyskano przy zastosowaniu metody analizy porównawczej, opisowej oraz case study.
Sïowa kluczowe: muzuïmañskie instytucje finansowe, muzuïmañski nadzór religijny, znawcy szari’atu

Abstract
The article deals with both the determinants and features of corporate governance in Islamic financial institutions. Such governance, adopts – as its base
– purposes and tasks arising from the religious and socio-economic doctrines of
Islam, which form elements of a system, including the one concerning Shariah
governance.
The purpose of the article is to evaluate the status and significance of Shariah
scholars while Shariah governance, representing an important feature of Islamic
finance. The discussion proves that the limited number of Shariah scholars and
dominant significance of Islamic law professionals influence the pace of the Islamic
finance development and leads to procedural, social or financial degenerations.
Evaluations and conclusions were obtained with use of comparative and descriptive
methods as well as based on case study.
Key words: Islamic financial institution, Sharia governance, Sharia scholars
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