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Jacek Adamek*

NADZÓR RELIGIJNY NAD MUZU MA SKIMI 
INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI 

WST P

Jedn  z cech odró niaj cych muzu ma skie instytucje finansowe (MIF) od ich 
„zachodnich” odpowiedników jest podporz dkowanie tych podmiotów procesowi 
nadzoru religijnego. Nadzór ten sprawowany jest przez rady ds. szari’atu1, b d ce 
organami umiejscowionymi w strukturze MIF lub funkcjonuj cymi poza ni . Jed-
nostki te, tworz c wiod cy element muzu ma skiej koncepcji adu korporacyjne-
go, skupiaj  si  w swym dzia aniu na zachowaniu religijnego aspektu aktywno ci 
po rednika finansowego.

O sile i znaczeniu nadzoru religijnego sprawowanego nad muzu ma skimi in-
stytucjami finansowymi w sposób naturalny decyduje m.in. wiedza i do wiadczenie 
osób wype niaj cych funkcje nadzorcze, powo ywanych do sk adu Rad z ograniczo-
nej liczbowo grupy ekspertów prawa szari’atu2. Osobom tym, jak i skupiaj cym ich 
gremiom, przypisuje si  wiele zada , ale równie  traktuje si  je jako krytyczny ele-
ment rozwojowy, decyduj cy o mo liwo ciach i kierunkach ekspansji produktowej 

* Dr hab. Jacek Adamek jest pracownikiem Katedry Finansów i Rachunkowo ci Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc awiu.

1 Inne nazwy tego organu to: rady nadzorcze ds. szari’atu, rady ds. zgodno ci z szari’atem, rady 
koraniczne, komitety ds. szari’atu, itp., zob. m.in. K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, Ban-
kowo  muzu ma ska, Oficyna Wydawnicza Szko a G ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2013, s. 111.

2 Poj cia: uczony w prawie szari’atu, ekspert w prawie szari’atu, znawca szari’atu, alim – b d  
u ywane w artykule zamiennie.
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i geograficznej finansów muzu ma skich, podporz dkowanych zasadom religijnej 
i spo eczno-ekonomicznej doktryny islamu. 

Maj c na uwadze powy sze uwarunkowania, sformu owano poznawczo-anali-
tyczny cel artyku u, którym jest ocena miejsca i znaczenia znawców szari’atu dla 
nadzoru religijnego.

Tez  opracowania staje si  stwierdzenie, e ograniczona liczba ekspertów w pra-
wie szari’atu3 oraz dominacja w ich zbiorze wybranej grupy znawców tzw. prawa 
koranicznego kszta tuje tempo rozwoju finansów muzu ma skich. 

W tre ci artyku u wyodr bniono jego cz ci, podporz dkowane przyj temu 
zadaniu badawczemu. Cze  pierwsza skupia si  na charakterystyce istoty tego 
organu i jego znaczenia dla idei adu korporacyjnego, realizuj cego wi zk  reli-
gijnych i spo eczno-ekonomicznych celów islamu. Za o eniem cz ci drugiej jest 
prezentacja wybranych zagadnie  opisuj cych sylwetk  znawcy szari’atu, wraz ze 
wskazaniem jego znaczenia dla idei nadzoru religijnego w instytucjach finanso-
wych. Cz  trzecia przedstawia wyselekcjonowane charakterystyki liczbowe oraz 
problemy wi zane z aktywno ci  zawodow  znawców prawa koranicznego. 

Realizacj  wyznaczonego celu oparto na metodzie analizy porównawczej, opi-
sowej oraz case study.

1.  RADA DS. SZARI’ATU W MUZU MA SKIEJ KONCEPCJI 
ADU KORPORACYJNEGO

Muzu ma ska perspektywa adu korporacyjnego jest koncepcj  opart  na dwóch 
fundamentach. Z jednej strony w jej charakterystyce odnajdujemy pierwiastek ra-
cjonalny, wskazuj cy, e ad ów jest systemem, w którym przedsi biorstwo podlega 
procesowi kierowania i kontroli zorientowanemu na realizacj  przypisanych mu 
celów, daj c przez to mo liwo  ochrony interesów i praw jego interesariuszy, z dru-
giej za , cech  tego podej cia jest w czenie w charakterystyk  adu korporacyjnego 
pierwiastka kulturowego, a dok adniej religijnego, wskazuj cego na zabezpieczenie 

3 Zgodnie z opiniami wi kszo ci muzu ma skich uczonych ród em szari’atu – prawa muzu -
ma skiego s : Koran – S owo Bo e, sunna – „Praktyka Proroka”, id ma – „Consensus” i kijas 
– „Analogia”. Ortodoksyjne od amy muzu manów odrzucaj  id m  i kijas, uznaj c tylko Koran 
i sunn , z kolei najbardziej liberalne z nich dodaj  jeszcze pi te ród o – raj – (dos ownie „s d 
w asny, opinia w asna”) oznaczaj ce rozumowanie, za pomoc  którego dawni uczeni uzupe niali 
przepisy Koranu i sunny dla „dopracowania systemu prawnego”. W ród cech szari’atu wskazuje 
si  jego religijne pochodzenie (boski charakter) i cis  (wed ug niektórych nierozerwaln ) wi  
przepisów prawa z muzu ma sk  teologi , normami moralnymi, przepisami kultu i norma-
mi islamu w ogóle. Szerzej zob. M. Sadowski, Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa 
(VII–IX w.), „Przegl d Prawa i Administracji”, nr LV, 2003, s. 3–31; J. Bielawski, Islam religia 
pa stwa i prawa, Biblioteka Wiedzy Wspó czesnej, Omega, Warszawa 1973, s. 125 i nast.
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realizacji praw przypisanych interesariuszom, wyp ywaj cych z religijnego pra-
wa – szari’atu. R. Kasri4, opisuj c muzu ma sk  koncepcj  adu korporacyjnego 
w podmiocie finansowym, stwierdza, e jego zadania skupiaj  si  na: 

stworzeniu zbioru ustale  organizacyjnych, zapewniaj cych zgodno  procesu 
zarz dzania muzu ma sk  instytucj  finansow  z oczekiwaniami jej interesa-
riuszy, 
stworzeniu i utrzymaniu systemu bod ców, kierowanych do organów nadzor-
czo-zarz dczych, sprzyjaj cych realizacji wyznaczonych celów (w a ciwych dla 
wszystkich interesariuszy) oraz u atwiaj cych skuteczny monitoring dokona  
muzu ma skiej instytucji finansowej, co w ostateczno ci ma sprzyja  zwi ksze-
niu efektywno ci wykorzystania zasobów tego podmiotu, a tak e 
zapewnieniu zgodno ci dzia alno ci instytucji finansowej z obowi zuj cym j  
prawem muzu ma skim. 
Praktycznym odbiciem implementacji idei adu korporacyjnego w dzia aniach 

muzu ma skich instytucji finansowych jest wykorzystanie jednego z dwóch modeli 
jego organizacji i funkcjonowania. Mówimy tu o5: 

modelu opartym na podej ciu uwzgl dniaj cym zasad  konsultacji (zasada szura), 
oraz
zmodyfikowanym modelu interesariusza – skierowanym na maksymalizacj  do-
brostanu interesariuszy.
Model pierwszy podporz dkowuje si  dogmatowi, wed ug którego Bóg powierza 

cz owiekowi funkcj  swego ziemskiego powiernika, monitoruj c równocze nie jego 
dzia ania i w czaj c si  w ka dy aspekt jego ycia i ziemskiej aktywno ci. W optyce 
tej Bóg jest istot  wszechwiedz c , przed któr  cz owiek ponosi odpowiedzialno , 
dlatego te  przedsi biorstwo i jego dokonania, b d c wytworem ludzkiego dzia a-
nia, staj  si  stron  odpowiedzialn  wobec Allaha i, co za tym idzie, podlegaj c  
procesowi rz dzenia/przewodzenia/kontrolowania, opartego na zasadach i skiero-
wanego na realizacj  celów, zgodnych z regu ami i prawem islamu6. Konstytutyw-
nymi elementami tego modelu staj  si  rady ds. szari’atu – staj ce na stra y 
zgodno ci dzia ania podmiotu gospodaruj cego z regulacjami tzw. prawa koranicz-
nego oraz grupy konsultacyjne (szura) – których zadaniem jest uwzgl dnienie w po-
lityce i decyzjach przedsi biorstwa dobra wszystkich interesariuszy. Przes ankami 
zastosowania omawianego modelu adu korporacyjnego staj  si  trzy za o enia, wy-
p ywaj ce z religijnej i spo ecznej doktryny islamu, zgodnie z którymi: a) w proces 

4 R. Kasri, Corporate Governance: Conventional vs. Islamic Perspective, SSRN 2009, s. 2, http://
ssrn.com/abstract=1685222 (dost p: 23.07.2014).

5 R. Grassa, Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions New Issues and Chal-
lenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models, Humanomics 
2013, Vol. 29, No. 4, s. 335, http://ssrn.com/abstract=2427737 (dost p: 23.07.2014).

6 Szerzej: J. Adamek, Finanse muzu ma skie – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2016, s. 109 i nast.
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decyzyjny winny by  w czone zarówno osoby do wiadczaj ce skutków podejmo-
wanych decyzji, jak i osoby je podejmuj ce oraz wykonuj ce, b) konsultacje i po-
szukiwanie kompromisu s  drog  ochrony interesów jednostki lub ich grup przed 
narzuceniem woli strony silniejszej, c) podejmowanie decyzji przez cz owieka jest 
naturaln  konsekwencj  wype niania funkcji boskiego powiernika, który w swym 
dzia aniu winien by  prawdomówny, sprawiedliwy, sk onny do konsultacji i po-
szukiwania konsensusu mi dzy stronami do wiadczaj cymi skutków jego decyzji7.

U podstaw zmodyfikowanego modelu interesariusza le y za o enie, e celem 
dzia ania muzu ma skiej instytucji finansowej jest sprawiedliwa ochrona wszyst-
kich praw jej interesariuszy, bez wzgl du na to, czy posiadaj  oni udzia  w jej ka-
pita ach. Ochrona ta, a zarazem s u cy jej model adu korporacyjnego, opiera si  
na dwóch elementach szari’atu, tj.: prawie w asno ci pochodz cej od Boga oraz 
obowi zku wype niania wzajemnych umów i zobowi za , któremu uchybianie 
i/lub którego niespe nianie jest dzia aniem wbrew jego nakazom. 

Wykorzystanie w opisywanym modelu religijnej perspektywy istoty w asno ci 
oraz zasady powstawania i wype niania umów w naturalny sposób deklaruj  jego 
podporz dkowanie regulacjom szari’atu. Tak jak w przypadku poprzedniego mo-
delu, tak i tu na stra y zgodno ci funkcjonowania muzu ma skiej instytucji finan-
sowej z tym prawem stoi rada ds. szari’atu, z kolei organy zarz dcze, w postaci 
np. rady dyrektorów, reprezentuj c prawa wszystkich interesariuszy, skupiaj  si  
nale ytym wykonaniu powierniczych obowi zków zarz dzania. 

Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania, nale y stwierdzi , e muzu ma -
skie spojrzenie na ide  adu korporacyjnego, odbiegaj c od zachodniej koncepcji 
corporate governance, opartej na racjonalizmie i racjonalno ci, podporz dkowuje 
si  dogmatowi religijnemu. To w a nie religia oraz to, co z niej wyp ywa, staje si  
fundamentem za o e  i celów tego adu, a tak e decyduje o jego elementach struk-
turalnych, przypisuj c im okre lone funkcje. 

Elementem takim jest nadzór religijny, którego form  instytucjonalizacji staj  
si  rady ds. szari’atu. Nadzór religijny nad dzia alno ci  podmiotu finansowego 
traktuje si  jako jedn  z najwa niejszych ró nic przeciwstawiaj cych sobie muzu -
ma sk  i konwencjonaln  form  po rednictwa finansowego. Jest on narz dziem, 
za pomoc  którego czuwa si  nad produktowo-operacyjn  zgodno ci  dzia a  in-
stytucji finansowej z normami szari’atu. Jak wskazuje J. Adamek8: „(…) b d c 
elementem muzu ma skiego spojrzenia na ad korporacyjny nie jest on (nadzór 
religijny – przyp. aut.) traktowany tylko jako obszar audytu skupiony na konsta-
tacji i ocenie okre lonych faktów, lecz uto samia si  go z aktywnym uczestnikiem 

7 Szerzej: M.K. Lewis, Islamic Corporate Governance, „Review of Islamic Economics” 2005, 
Vol. 9, no. 1, s. 16, http://www.ues.ac.ir/files/takmili/islamic_econ./macro/9_1_lewis_1.pdf (do-
st p: 8.07.2014).

8 J. Adamek, Finanse muzu ma skie – zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 2016, s. 114.
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procesów kszta tuj cych okre lone zachowania i dokonania podmiotu, w którym 
ów ad jest wprowadzany. Jest wi c on zbiorem okre lonych ustale  o charakterze 
instytucjonalno-organizacyjnym oraz dzia aniem, które towarzyszy procesowi po-
wstawania produktów finansowych, ich uruchomienia oraz oferowania w okresie 
ich ycia, a przez to dynamicznie oddzia uj cym na praktyk  zachowa  muzu ma -
skiej instytucji finansowej i jej dokonania”. 

Zinstytucjonalizowanie nadzoru religijnego, przyjmuj ce posta  rad ds. szari’atu, 
w sposób naturalny prowadzi do wyodr bnienia zada  przypisanych tym organom. 
W zbiorze tym wskaza  mo na zadania o charakterze: kontrolnym, rewizyjnym, 
nadzorczym, rozwojowym, harmonizacyjnym i standaryzacyjnym. Aktywno  rad 
ds. szari’atu, podporz dkowana realizacji wyznaczonych dla nich celów, prowadzona 
jest w rodowisku kszta towanym przez zasad : niezale no ci jej cz onków, poufno ci 
jej prac, kompetencji osób w nich zasiadaj cych, spójno ci wydawanych przez ni  
orzecze  religijno-prawnych oraz ujawniania dokona .

Warto doda , e zbiór wskazanych wy ej zada  uzale nia si  od miejsca uloko-
wania rady w zindywidualizowanych rozwi zaniach instytucjonalno-organizacyj-
nych nadzoru religijnego. Mamy tu do czynienia z formu :

funkcjonowania organów nadzoru religijnego zarówno na poziomie poszczegól-
nych po redników finansowych, jak i równoleg ego dzia ania takiego organu, 
ulokowanego na poziomie centralnym, np. w Banku Centralnym czy te  we 
w a ciwym ministerstwie, 
funkcjonowania organów nadzoru religijnego tylko na poziomie muzu ma skiej 
instytucji finansowej, czy te
przekazania funkcji nadzorczych do niezale nych podmiotów.
W przypadku organów o charakterze centralnym ich dzia anie skupia si  zwykle 

na: doradztwie na rzecz banku centralnego, np. Bahrajn, standaryzacji i harmoni-
zacji orzecze  i praktyki dzia ania znawców szari’atu, np. Malezja, Indonezja czy 
te  okazjonalnym dzia aniu, b d cym funkcj  pojawiaj cych si  rozbie no ci w opi-
niach znawców szari’atu, lokowanych na poziomie muzu ma skich po redników 
finansowych np. ZEA, Kuwejt, Katar. 

Z kolei radom dzia aj cym na poziomie poszczególnych po redników finan-
sowych przypisuje si  zadania odnoszone do: wspó dzia ania z innymi organami 
muzu ma skiej instytucji finansowej na rzecz tworzenia i rozwoju instrumentów 
finansowych, monitorowania i oceny prawno-religijnych kwestii dzia ania po red-
nika, wydawania orzecze  – fatw, audytu zgodno ci prowadzonych dzia a  z regu-
lacjami szari’atu oraz jej certyfikacj .

Ka da z przedstawionych wy ej formu  funkcjonowania nadzoru religijnego sta-
wia przed zatrudnionymi w jego organach osobami (ekspertami w prawie szari’atu) 
okre lony zespó  zada , których poziom i zakres realizacji staje si  m.in. funkcj  
stopnia ich przygotowania do wype niania powierzonych im obowi zków.
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2.  UCZENI W PRAWIE SZARI’ATU A NADZÓR RELIGIJNY 
NAD MUZU MA SKIMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Jednym z wyzwa  stoj cych przed muzu ma skimi instytucjami finansowy-
mi jest konkurencyjno  i innowacyjno  ich us ug finansowych, konfrontowana 
z ofert  produktow  konwencjonalnych po redników finansowych. Specyfika ope-
racyjna produktów muzu ma skiej instytucji finansowej, proces ich przygotowania 
i transferu do konsumentów oraz procedury obs ugi s  elementami, które w sposób 
naturalny tworz  przestrze  dla pojawiania si  tzw. ryzyka niezgodno ci z prawem 
islamu9, a tak e wyznaczaj  obszar aktywno ci ekspertów w prawie szari’atu, za-
trudnionych w organach sprawuj cych funkcje nadzoru religijnego.

Znawcy szari’atu s  w swym za o eniu osobami, które maj  dog bn  znajomo  
i zrozumienie prawa islamu. W praktyce funkcjonowania muzu ma skich instytucji 
finansowych w grupie tych osób mo na wydzieli  dwie grupy tworzone przez: 

niezale nych alimów, nie maj cych adnych formalnych zwi zków z takimi po-
rednikami finansowymi oraz 

osoby zasiadaj ce w radach ds. szari’atu lub zarz dach tych instytucji10. 
Bez wzgl du na umiejscowienie znawców szari’atu w strukturze nadzoru reli-

gijnego, istot  ich dzia ania jest m.in. niezale na i oryginalna interpretacja róde  
muzu ma skiego prawa, skierowana na dedukcj  i artykulacj  sposobu rozwi -
zania okre lonych problemów dotycz cych aktywno ci muzu ma skiej instytucji 
finansowej. 

Realizacji zada  przypisanych tym ekspertom11 sprzyja  ma zespó  wymogów 
formu owanych wobec ich wiedzy, do wiadczenia i cech charakterologicznych. 
Z punktu widzenia interesów po rednika finansowego i realizowanego w ramach 
jego dzia alno ci nadzoru religijnego, oczekiwania formalne wobec cz onków rad 
ds. szari’atu definiuj  zainteresowane podmioty, podporz dkowuj c si  w tym ob-

 9 Szerzej np. K. Nawal, Sheila Nu Nu Htay, A. Syed, Empowering the Shari’ah Committee to-
wards Strengthening Shari’ah Governance Practices in Islamic Financial Institutions, “Review 
of European Studies” 2016, Vol. 8, No. 2, s. 144 i nast.

10 Tematyka artyku u skupia si  na znawcach prawa muzu ma skiego zasiadaj cych w radach ds. 
szari’atu, dlatego te  problematyka niezale nych uczonych nie b dzie kanw  dalszych rozwa a .

11 Przyk adowy zbiór zada  stawianych przed cz onkami malezyjskich komitetów ds. szari’atu 
obejmuje: a) doradztwo prawne w sprawach regulacji szari’atu oraz ich zwi zków z aktywno ci  
gospodarcz  po rednika finansowego, b) tworzenie i akceptacja dokumentów potwierdzaj cych 
zgodno  z szari’atem produktów finansowych i stosowanych procedur, c) ocena i zatwierdzanie 
dokumentów, zwi zanych z implementacj  zagadnienie szari’atu (np. umowy, kontrakty, dru-
ki reklamowe, itp.), d) udzielanie porad prawnych na rzecz powi zanych jednostek, e) pomoc 
i doradztwo w sprawach nale cych do kompetencji komitetów oraz zapewnienia zgodno ci 
dzia ania instytucji finansowej z regulacjami wydanymi przez Komitet, f) wydawanie opinii 
i orzecze  religijno-prawnych – Guidelines of the Governance of Shariah Committees for Finan-
cial Institutions, Bank Negara, Malaysia 2005, s 7–17, http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_
banking/04_prudential_stds/23_gps.pdf (dost p: 30.08.2014).
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szarze funkcjonuj cym w przestrzeni publicznej standardom i wytycznym12. Dla 
przyk adu, Islamic Financial Service Board formu uje minimalne wymagania kom-
petencyjne cz onków rad ds. szari’atu w trzech podstawowych obszarach, tj.: ich 
kwalifikacji akademickich, do wiadczenia zawodowego oraz oceny cech dotychcza-
sowego post powania (zob. tabela 1).

Tabela 1. Minimalne wymagania kompetencyjne cz onków rad ds. szari’atu 
wed ug IFSB

Kwalifikacje akademickie

Posiadanie przynajmniej stopnia licencjata uznanego uniwersytetu w dziedzinie 
Prawa szari’atu, w tym muzu ma skiego prawa handlowego (fikh al-mu’amalat). 
Zdolno  do poprawnego zrozumienia i interpretacji zagadnie  z dziedziny finansów, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem finansów muzu ma skich. Posiadanie wiedzy 
i umiej tno ci z zakresu filozofii prawa muzu ma skiego i metodologii tworzenia 
opinii prawnych, wyp ywaj cych ze znajomo ci i interpretacji róde  szari’atu. 
Dobra znajomo  w mowie i pi mie j zyka arabskiego, pozwalaj ca poznawa  
i interpretowa  ród a szari’atu. Rekomendowana znajomo  j zyka angielskiego, 
umo liwiaj ca wymian  opinii mi dzy cz onkami rady, jak i rad  a interesariuszami.

Kwalifikacje zawodowe

Poziom i zakres wiedzy w a ciwej dla cz onka rady powinien by  uzale niony od: 
jego funkcji, przypisanej jej odpowiedzialno ci oraz rodzaju i zakresu dzia alno ci 
MIF. Na ogó  oczekuje si , e cz onek rady b dzie w stanie: a) rozumie  i w cza  
zasady i regu y szari’atu w ocen  i kszta towanie dzia a  MIF, b) identyfikowa , 
interpretowa  i stosowa  funkcjonuj ce ramy regulacyjne dotycz ce dzia ania MIF, 
c) rozumie  i kszta towa  rozpatrywany przez cele szari’atu (makadis asz-szari’at) 
wp yw wprowadzanych produktów finansowych na elementy rynku i spo ecze stwo. 
Rekomenduje si , by funkcja przewodnicz cego rady ds. szari’atu by a 
powierzana osobie, która w ci gu co najmniej trzech ostatnich lat by a autorem 
lub wspó pracowa a przy tworzeniu orzecze  i uchwa  dotycz cych stosowania 
i interpretacji szari’atu lub w ostatnich czterech latach zdoby a do wiadczenie 
w procesie nauczania lub bada  nad problemami finansów muzu ma skich.

Ocena dotychczasowego post powania

Cz onek rady ds. szari’atu powinien cechowa  si  godnym szacunku charakterem 
i zachowaniem. W swoim dzia aniu powinien kierowa  si  zasadami uczciwo ci, 
prawo ci i dba o ci o swoj  reputacj .

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Guiding Principles on Shariah Governance Systems for 
Institutions Offering Islamic Financial Services, IFSB 2009, s. 30.

12 Mowa tu np. o standardach nadzoru religijnego i wskazówkach jego organizacji, formu owanych 
przez Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFIFI) oraz 
Islamic Financial Service Board (IFSB) – szerzej J. Adamek, Finanse muzu ma skie…, op. cit., 
s. 121 i nast.; K. Nawal, Sheila Nu Nu Htay, A. Syed, Empowering the Shari’ah Committee…, 
op. cit., s. 143 i nast.
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Wskazane wy ej wymagania formalne nie ograniczaj  si  tylko do znajomo ci 
szari’atu, lecz skupiaj  si  na jego biznesowym/gospodarczym wymiarze, a tak-
e obejmuj  praktyczn  wiedz  i umiej tno ci dotycz ce zagadnie  finansowych. 

Fakt ten jest na tyle istotny, na ile radzie ds. szari’atu (i jej cz onkom) przypisane 
s  nie tylko funkcje stricte nadzorczo-kontrolne, ale tak e zadania prorozwojo-
we, wi zane z opracowywaniem i opiniowaniem koncepcji nowych, innowacyjnych 
produktów i us ug finansowych. Proces ów mo e przebiega  dwiema drogami, któ-
rych wybór staje si  m.in. pochodn  sk onno ci i zdolno ci znawców szari’atu do 
rozszerzonej interpretacji róde  prawa muzu ma skiego czy te  skupienia ich na 
dogmatycznym i konserwatywnym rozumieniu jego norm. W zbiorze tym wskaza  
nale y drog : a) tworzenia innowacji produktowych poprzez adoptowanie klasycz-
nych, muzu ma skich kontraktów i umów (tzw. droga duplikacji) – w takim przy-
padku znawcy szari’atu poszukuj  mo liwo ci umocowania w doktrynie prawnej 
islamu charakterystyki operacyjnej nowych produktów finansowych, oraz b) kryty-
ki formu y duplikacji, opartej na przes ance, zgodnie z któr  prowadzi ona do nie-
zgodno ci wspó czesnych produktów finansowych z zasadami handlowego prawa 
islamu, g oszonymi przez klasycznych prawników. Prawnicy ci zarzucaj  cz onkom 
rad ds. szari’atu (wykorzystuj cym w przewa aj cej wi kszo ci formu  duplikacji) 
wydawanie orzecze  i opinii niezgodnych z za o eniami klasycznej jurysprudencji 
islamu, a tak e agodne traktowanie oraz zaspokajanie potrzeb i wymaga  prak-
tyków rynku finansowego.

Pomijaj c sposób dzia ania rad i zatrudnionych w nich znawców szari’atu, nale-
y wskaza , e istot  przypisanych im zada  staje si  ostatecznie ochrona i propa-

gowanie warto ci islamu, odbijaj cych si  w muzu ma skich instytucjach finanso-
wych i oferowanych przez nie produktach. Realizacji tego celu towarzyszy zarazem 
powszechne przekonanie o wysokiej pozycji spo ecznej zajmowanej przez te osoby 
we wspólnocie muzu manów, b d cej z kolei funkcj  ich roli oraz stawianych przed 
nimi wymaga  zawodowych i charakterologicznych.

3. PRAKTYKA DZIA ANIA ZNAWCÓW PRAWA SZARI’ATU 

W tej cz ci opracowania uwaga zostanie skupiona na wybranych, wzajemnie 
warunkuj cych si  zagadnieniach, dotycz cych: 

ograniczonej liczby znawców szari’atu oraz konsekwencji tego stanu rzeczy, 
ich kwalifikacji zawodowych i poziomu wynagrodze , a tak e 
zjawiska Fatwa fishing. 
Przyjmuje si , e w roku 2015 w nadzór religijny nad muzu ma skimi instytu-

cjami finansowymi zaanga owanych by o 1068 znawców szari’atu13 (w roku 2011 

13 Islamic Finance Development Report 2016, Thomson Reuters 2017, s. 95.
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by o 391 takich ekspertów14). 696 z nich reprezentowa o jedn  muzu ma sk  insty-
tucj  finansow , 288 dwie do czterech, a 87 ekspertów tzw. prawa koranicznego by o 
zatrudnionych u co najmniej pi ciu muzu ma skich po redników finansowych15. 

Badania przeprowadzone w 2011 roku przez M. Ünala16 dowodz , e 20% funk-
cjonuj cej w tym okresie populacji znawców szari’atu zajmowa o oko o 80% sta-
nowisk w radach ds. szari’atu.17 Liczby te wskazuj , e mieli my do czynienia z:

koncentracj  zajmowanych stanowisk, ograniczaj c  dost p do nich nowym/
mniej uznanym znawcom, a tak e 
niebezpiecze stwem dominacji pogl dów okre lonej grupy ekspertów, koncen-
truj cych w swym r ku okre lone uprawnienia w religijnej ocenie aktywno ci 
instytucji finansowych zarówno w wymiarze ex-ante, jak i ex-post. 
Uwagi te, do dnia dzisiejszego, nie straci y swej aktualno ci18, wskazuj c na 

praktyczne zagro enia wi zane z wype nianiem funkcji nadzorczych, przypisanych 
znawcom szari’atu, funkcjonuj cym w strukturach nadzoru religijnego muzu ma -
skich instytucji finansowych. 

Co ciekawe, zauwa alnym zjawiskiem jest te  koncentracja udzia u w skiej 
grupy alimów, zarówno w radach ds. szari’atu, jak i cia ach standaryzacyjnych 
czy instytucjach rz dowych oraz bankach centralnych, wyznaczaj cych i kszta tu-
j cych zasady ich funkcjonowania i/lub je nadzoruj cych. Spotykamy tu sytuacj  
konfliktu interesów, w którym najbardziej znacz cy znawcy wyst puj  w podwójnej 
roli, nadzorcy/twórcy okre lonych regulacji i nadzorowanego/wykonuj cego oraz 
podporz dkowuj cego si  zdefiniowanym normom czy standardom.

Interesuj c  charakterystyk  populacji znawców szari’atu jest poziom i zakres 
ich wykszta cenia. Tworz c opis dla dwudziestu najwy ej notowanych w rankin-
gu liczby stanowisk obj tych w radach osób, wskazuje si , e ka da z nich mia a 
stopie  doktora z muzu ma skiego prawa handlowego (fikh al-mu’amalat), ale 
tylko trzy z nich mog y poszczyci  si  doktoratem z ekonomii i finansów19. Z kolei 

14 R. Hayat, F. Den Butter, U. Kock, Halal certification for financial products: A transaction cost 
perspective, „Journal of Business Ethics” 2013, Vol. 117, s. 604.

15 W roku 2011 dwudziestu znawców szari’atu by o cz onkiem a  621 takich rad (w dwóch przy-
padkach ka da z osób zasiada a a  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 (dost p: 10.03.2017).

16 M. Ünal, The small world…, op. cit., s. 13.
17 W przestrzeni publicznej, poza wynikami prowadzonych przez M. Ünala powo anych wy ej ba-

da , brak jest aktualnie szczegó owych danych charakteryzuj cych populacj  znawców szari’atu. 
18 W raporcie z 2015 r. pt. The human capital challenge: shaping the future wskazuje si , e 

w bazie informacyjnej Zawya Thomson Reuters znajduj  si  dane 400 znawców szari’atu, a 20 
z nich obs uguje 55% podmiotów sektora finansów muzu ma skich, zob. The human capital 
challenge…, op. cit., s. 44.

19 R. Hayat, F. Den Butter, U. Kock, Halal certification for financial…, op. cit., s. 604 i nast.
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w obszarze wykszta cenia stu najwy ej notowanych alimów, zwi zanych z sektorem 
finansów muzu ma skich, dominowa y studia z zakresu prawna i sztuki. Cechy te 
w sposób naturalny prowadz  do sformu owania pytania dotycz cego kompetencji 
oraz jako ci wyra anych opinii na temat zagadnie  ekonomiczno-finansowych b -
d cych przedmiotem ich rozstrzygni .

Analiza literatury tematu oraz prasy bran owej, charakteryzuj cej praktyczn  
aktywno  znawców szari’atu w dzia aniach komórek realizuj cych funkcje nadzo-
ru religijnego w muzu ma skich instytucjach finansowych, pozwala sformu owa  
wniosek o pojawiaj cych si  w tpliwo ciach, dotycz cych m.in. etosu ich pracy. Fak-
tu tego dowodz  zarówno poni sze tytu y: 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 rodowisku praktyków finansów muzu ma skich równoznaczne po-
j cia Fatwa fishing, Fatwa shopping, czy te  Shariah advisory à la carte23.

W przekazie medialnym podnosi si  kwesti  wygórowania i braku przejrzysto ci 
zarobków cz onków rad ds. szari’atu. Dowodem tego s  przyk ady24, w których 
stwierdza si , e roczne zarobki cz onków Rad si gaj  od 100 do 400 tys. USD, 
ponadto obok tych apana y pojawiaj  si  op aty na ich rzecz, si gaj ce od 1% do 
2,5% warto ci transakcji, b d cej przedmiotem wydawanego orzeczenia. Kwoty te 
multiplikuj  si , si gaj c milionów USD, gdy przyjmiemy mno nik liczby obsadzo-
nych rad przez te same osoby.

Ukazanym wy ej zjawiskom towarzyszy równie  fakt swoistego „handlu” opi-
niami alimów, tworzonymi na rzecz dzia a  i produktów instytucji finansowych, 
poszukuj cych dla nich religijnej aprobaty i nadania im miana „muzu ma sko-
ci”25. Istota i przyczyna Fatwa fishing tkwi w ró norodno ci, a czasami wr cz 

odmienno ci, opinii (fatw) formu owanych przez przedstawicieli muzu ma skich 
szkó  prawnych, zasiadaj cych w organach nadzoru religijnego po redników finan-
sowych. U podstaw tej niejednorodno ci le : a) ró nice w interpretacji wybranych 

20 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-schol-
ars-paid-so-much/ (dost p: 10.03.2017).

21 „Rock star” scholars a risk for Islamic finance, Reuters 2012 29th Feb., http://www.reuters.com/
assets/print?aid=USL5E8DG31N20120229 (dost p: 10.03.2017).

22 Scholar shortage threatens Islamic financing industry, http://muslimlink.ca/islamic-finance/
scholar-shortage-threatens-islamic-financing-industry (dost p: 10.03.2017).

23 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-in-
islamic-finance/ (dost p: 10.03.2017), Shariah Supervisory Board, https://www.islamicbanker.
com/education/shariah-supervisory-board (dost p: 10.03.2017).

24 Zobacz powo ywane w punkcie 3. artyku u tytu y prasowe.
25 Szerzej Fatwa and transaction costs…, Shariah Supervisory Board, https://www.islamicbanker.

com/education/shariah-supervisory-board (dost p: 10.03.2017).
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s ów i wersetów Koranu, b) odmienno  interpretacji tre ci hadisów, odmienno  
uznawania ich liczby oraz kryteriów ich akceptacji, c) niezgodno  w ocenie wagi 
legalno ci fatw, d) ró nice otoczenia spo eczno-kulturowego i zwyczajów, e) ró nice 
w procesie nadawania preferencji poszczególnym tekstom i ród om prawa islamu 
oraz wa no ci nadawanej ró nym dowodom. 

Konsekwencj  tego stanu rzeczy, w przypadku muzu ma skich instytucji finan-
sowych i produktów przez nie oferowanych, jest poszukiwanie opinii ekspertów 
w prawie szari’atu dopasowanych do oczekiwa  po rednika finansowego, które 
w swej tre ci nie musz  by  akceptowane przez przedstawicieli innych szkó  praw-
nych. Sedno zjawiska Fatwa fishing opisuj  poni sze s owa: „(…) tworzymy ten 
sam rodzaj produktów, które oferujemy na rynku konwencjonalnym. Dzwonimy 
do znawcy szariatu po jego fatw . Je li jej nie otrzymamy, dzwonimy do kolejnego 
znawcy, oferuj c mu pewn  sum  za jego us ugi i prosz c go o jego opini . Dzia a-
my tak, a  do momentu osi gni cia naszego celu. Wtedy mo emy oferowa  nasz 
produkt jako muzu ma ski”26. 

Nale y doda , e przywo ywana wy ej praktyka jest jednym z istotnych czynni-
ków kszta tuj cych ryzyko religijne dzia ania muzu ma skiej instytucji finansowej. 
Zró nicowanie interpretacji operacyjnej charakterystyki aktywno ci i produktów 
po rednika finansowego, b d ce funkcj  braku jednolitej wyk adni doktryny reli-
gijnej islamu, rodzi w tym przypadku wymierne konsekwencje o charakterze finan-
sowym i pozafinansowym. Dla przyk adu, po s owach szajcha Muhammada Taqi 
Usmani27, który w 2007 r. stwierdzi , e wed ug niego 85% emisji muzu ma skich 
obligacji Sukuk nie jest zgodnych z prawem koranicznym, obserwowano raptowny, 
g boki spadek cen rynkowych tego instrumentu28. Innym skutkiem zró nicowania 
opinii prawnych znawców szari’atu i omawianego wy ej zjawiska staje si  os a-
bienie zaufania do muzu ma skich po redników finansowych, ograniczaj ce ich 
zdolno ci rozwojowe.

POSUMOWANIE

Analiza zagadnie  b d cych kanw  prowadzonych w artykule rozwa a  po-
zwala stwierdzi , e muzu ma ska koncepcja adu korporacyjnego, opieraj c si  na 
doktrynie religijnej kszta tuj cej m.in. po dane relacje mi dzy interesariuszami 
muzu ma skiej instytucji finansowej, wykazuje naturaln  odmienno  jej funda-

26 How Sharia-compliant is Islamic banking? BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/busi-
ness/8401421.stm (dost p: 10.03.2017).

27 Przewodnicz cy Rady ds. szari’atu AAOIFI, przedstawiciel szko y hanafickiej, uznawany za 
jednego z 500 najbardziej wp ywowych muzu manów.

28 „Rock star” scholars…, op. cit.
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mentów i celów, którym s u y, od tzw. zachodniego modelu corporate governace. 
Strukturaln  sk adow  tej koncepcji jest nadzór religijny. Stoi on na stra y kszta -
towania i zachowania „pierwiastka muzu ma sko ci” w dzia aniach podmiotów, 
w których jest prowadzony, realizuj c zadania religijne, spo eczne, ekonomiczne, 
prawne czy te  zarz dczo-kontrolne. 

Najwa niejszym elementem nadzoru religijnego sprawowanego nad muzu -
ma skimi instytucjami finansowymi staje si  osoba nadzorcy (znawcy szari’atu), 
wyposa ona w adekwatn  do jego roli wiedz  i do wiadczenie. Osoba ta, lub ich 
grupa skupiona w radzie ds. szari’atu, poprzez wype nianie powierzonych zada  
kszta tuje obraz instytucji finansowej oraz jej zdolno ci rozwojowe, b d ce m.in. 
funkcj  zachowa  i preferencji poszczególnych klientów, poszukuj cych produktów 
i us ug finansowych pozostaj cych w zgodzie z regu ami wyznawanej przez nich 
religii. Trzeba doda , e aktywno  znawców szari’atu, tworz cych systemowy ele-
ment finansów muzu ma skich, prowadzona jest w rodowisku: 

ograniczonej liczby alimów, wype niaj cych zadania nadzorcze, 
zwi kszaj cego si  popytu na us ugi przez nich wiadczone, b d cego funkcj  
dynamicznego rozwoju finansowego sektora tzw. gospodarki halal, a tak e 
braku zharmonizowanych, powszechnie obowi zuj cych standardów nadzoru 
religijnego, wyp ywaj cego z niejednolito ci interpretacyjnej muzu ma skiego 
prawa szari’atu.
Oceniaj c rol  i znaczenie alimów dla systemu finansów muzu ma skich, mo -

na ostatecznie pos u y  si  poni szym cytatem: „(…) nie jest przesad  sugerowa , 
e znawcy szari’atu s  kr gos upem finansów muzu ma skich. Ich obecno  i sku-

teczno  dzia ania uprawomocnia i uwiarygadnia muzu ma skie praktyki finanso-
we, zapewniaj c, e pozostaj  one wierne swoim warto ciom i racji bytu”29.

Streszczenie

Artyku  traktuje o uwarunkowaniach i cechach adu korporacyjnego w muzu -
ma skich instytucjach finansowych. ad ten, przyjmuje za sw  baz  cele i zada-
nia wyp ywaj ce z religijnej oraz spo eczno-ekonomicznej doktryny islamu, które 
kszta tuj  elementy systemu, w tym ten dotycz cy nadzoru religijnego (Shariah 
governance). 

Celem artyku u jest ocena pozycji i znaczenia szariatu (Shariah scholars) 
w nadzorze religijnym, b d cym wa n  cech  finansów muzu ma skich. Rozwa-
ania dowodz , e ograniczona liczba znawców szariatu oraz dominuj ce znaczenie 

specjalistów prawa koranicznego, kszta tuje tempo rozwoju finansów muzu ma -

29 The human capital challenge: shaping the future, Thomson Reuters Islamic Finance Gateway 
2015, s. 44.
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skich oraz prowadzi do wynaturze  o charakterze proceduralnym, spo ecznym lub 
finansowym. Oceny i wnioski uzyskano przy zastosowaniu metody analizy porów-
nawczej, opisowej oraz case study.

S owa kluczowe: muzu ma skie instytucje finansowe, muzu ma ski nadzór re-
ligijny, znawcy szari’atu

Abstract

The article deals with both the determinants and features of corporate go-
vernance 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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