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СИСТЕМУ КРОЗ ПРИЗМУ ШЕРИЈАТСКОГ ПРАВА

Креирањем криптовалута отпочела је нова ера у еволуцији новца. 
У криптовалутном систему државе немају примат над монетарним 
токовима већ се он налази у рукама учесника у криптовалутном си-
стему. Тиме је омогућена „демократизација“ новца, али су отворена и 
бројна питања која је неопходно разрешити како би се потпуно искори-
стио потенцијал криптовалута. Мећу њима се посебно истичу питања 
укључивања криптовалута у монетарну политику, рачуноводственог 
и пореског третмана криптовалута и спречавања потенцијалних зло-
употреба. Шеријатски стручњаци се, пак, баве криптовалутама са 
аспекта њихове шеријатске ваљаности, у вези са чиме постоје след-
бе ници доктрине о шеријатској неисправности криптовалута, с једне 
стране, и следбеници доктрине о шеријатској ваљаности криптовалу-
та, с друге стране. У овом раду ћемо анализирати третман новца у 
исламском учењу и пракси, концепцију криптовалута, изазове њихове 
практичне примене и аргументе које у прилог свом ставу о шеријатској 
(не)исправности криптовалута износе шеријатски стручњаци.
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1. УВОД

Током историје људске цивилизације, константно је унапређивана 
способност човека да генерише производне вишкове, који су били 
основа за настанак робне размене, а потом и креирање друштвених 
институција чије се функционисање финансира захватањем дела при-
хода од привреде (видети Harari 2015). Ефикасност размене роба и 
услуга условљена је постојањем новца, као општеприхваћеног сред-
ства плаћања приликом купопродаје роба и услуга (Mankiw 2021, 590). 
Новац се, уз бројеве и писмо, сматра основом за настанак и развој 
првих цивилизација (Ingham 2004, 3). Новцем се може сматрати свако 
средство које се званично користи за плаћање и обрачун пословних 
трансакција (Davies 2002, 29). Из тога се може закључити да новац слу-
жи као средство размене и обрачунска јединица, али и као чувар вред-
ности (детаљније Mankiw 2021, 590‒591).

Према критеријуму унутрашње вредности, постоје две врсте новца: 
робни новац, који поседује вредност независно од начина његове упо-
требе, и f iat новац, који не поседује унутрашњу вредност и чија је упо-
треба наметнута одлуком надлежних власти (Mankiw 2021, 591‒592). 
Сматра се да су рудиментарни облици робног новца настали три 
хиљаде година пре нове ере, док је ковање металног новца започето у 
античкој Лидији шест стотина година пре нове ере (де таљније видети 
Davies 2002). Робни новац се јављао у виду разнолике имовине, попут 
„говеда, дувана, коже, крзна, маслиновог уља, пива или жестоких пића, 
робова или жена, бакра, гвожђа, злата, сребра, прстења, дијаманата, 
вампумских перли или шкољки, огромних стена и знаменитости 
и цигарета“ (Samuelson, Scott 1966, 59). У другој половини 17. века 
настају прве централне банке, Riksbank у Шведској и Bank of England 
у Великој Британији, којима се препушта управљање монетарном по-
литиком државе (Bordo 2007, 1). Оне су најпре понеле улогу гаранта 
да је емитовани новац заснован на одабраним племенитим металима, 
да би се у последњих неколико деценија та гаранција свела искључиво 
на обећање монетарних власти да емитовани новац заиста вреди и 
спремности грађана да у то обећање поверују.1 У савременој привре-

1 Иако је рубља била званична валута у Совјетском Савезу, током осамдесе-
тих година 20. века Московљани су активније користили цигарете као сред-
ство плаћања (Mankiw 2021, 592).
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ди fiat новац је потпуно истиснуо робни новац (Velde 1998, 2), чему у 
прилог говори чињеница да je златни стандард напуштен још пре пет
деценија.2

Током 2008. године, у време распламсавања глобалне финансијске 
кризе, започета је нова ера у еволуцији новца. Те године је особа под 
псеудонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) написала чланак 
(видети Nakamoto 2008) у којем је елаборирана концепција крипто-
валуте биткоин (bitcoin), која је заснована на блокчејн (blockchain) си-
стему. Тиме је започета револуција у монетарним финансијама јер се 
постојећој пракси централизованог управљања монетарним токови-
ма супротставља концепција децентрализованог монетарног система 
којим управљају сами корисници криптовалута. Почетно одушевљење 
том концепцијом постепено су утишавала бројна правна, технич-
ка, економска, али етичка питања примене криптовалута. Један од 
аспеката криптовалута којима се научна јавност бави јесте и њихова 
усклађеност са религијским принципима. У овом раду ћемо анализира-
ти шеријатску прихватљивост криптовалута, представљајући исламско 
гледиште о новцу, дајући приказ основних карактеристика крипто-
валута и наводећи аргументе које у прилог својих ставова износе за-
ступници доктрине о шеријатској неисправности криптовалута, с једне 
стране, и заступници доктрине о шеријатској ваљаности криптовалута, 
с друге стране.

2. КОНЦЕПЦИЈА НОВЦА У ИСЛАМУ

Између новца и религије је одувек постојала извесна повезаност, 
коју савремена наука углавном посматра са аспекта људске психологије 
(Davies 2002, 1). Велике религије су препознале друштвени значај нов-
ца, чему у прилог говори помињање новца, чак и појединих валута, у 
светим књигама. У Старом завету се о конкретним валутама говори 
најпре у Књизи о Јову,3 где се помиње валута кесит, потом се у Књизи 

2 Сједињене Америчке Државе су се 1971. године одрекле златног стандар-
да, поставши тако последња држава која је то учинила.
3 Стари завет, Књига о Јову 33:19.



А. Лекпек (стр. 393–412)

396 Анали ПФБ 2/2021Анали ПФБ 2/2021

о Езри4 и Књизи о Нехемији5 први пут помиње ковани новац под нази-
вима адарконим6 и даркемоним,7 док се у Новом завету8 помиње ковани 
новац Херода (Ирода) Првог (Williamson 1894, 13, 14, 25, 43, 44).

У Кур’ану се, пак, помињу две врсте кованог новца, златни ковани 
новац под називом динар (Кур’ан 3:75) и сребрни ковани новац под на-
зивом дирхем (Кур’ан 12:20). Из чињеница да се као новац у Кур’ану 
искључиво помињу златне и сребрне кованице и да се зекат (zakat), као 
порез чије је плаћање обавеза свих пунолетних радно и материјално 
способних припадника ислама, обрачунава у злату и сребру, изродио 
се став појединих шеријатских стручњака да су злато и сребро једини 
шеријатски ваљани облици новца (Haq, Ali 2018, 5‒6). С друге стра-
не, исламски учењак Ибн Тејмије (Ibn Taymiyyah, 1263‒1328) сматрао 
је да је „новац предмет који је договором његових корисника одређен 
као средство размене, чак и ако је направљен од парчета дрвета или 
камена“ (Virgana, Anwar 2018, 26). Тај став преовладава у савременом 
исламском праву, у којем се разликују две врсте новца: Al-Thaman-ul-
Khilqi’, „природни новац“, односно робни новац, изграђен искључиво 
од злата или сребра, као материјала који имају унутрашњу вредност, 
и Al-Thaman-ul-Istilahi, „вештачки новац“, односно fiat новац, „чија је 
вредност успостављена општим договором, обичајем или традицијом“ 
(Zulkhibri 2019, 45).

Дакле, први услов који одређени предмет мора да испуни да би 
се сматрао новцем у складу са исламским правом јесте да је опште-
прихваћен као средство размене, што може бити резултат договора 
међу његовима корисницима, али и законског наметања (Yuneline 2019, 
216). Сем тога, новац мора имати одлике имовине (mal),9 поседовати 
шеријатски признату вредност (taqawwum)10 и сопствену монетарну 
вредност (thamani yyah)11 (Yuneline 2019, 210).

4  Књига Јездрина у српском преводу Светог писма.
5 Књига Немијина у српском преводу Светог писма.
6 У српском преводу Светог писма наводи се као дарик (Књига Јездрина 
8:27).
7 У српском преводу Светог писма наводи се као драхма (Књига Немијина 
7:70).
8 Нови завет, Матеј 25:20.
9 Имовином се може сматрати све оно „над чим се може успоставити вла-
сништво, што се може поседовати, складиштити и користити у случају потре-
бе“ (Habib, Adekunle 2019, 244). Одлукама институција надлежних за питања 
исламског права (Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation) 
и рачуноводства и ревизије у исламским финансијским институцијама 
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Међу шеријатским стручњацима општеприхваћен је став да се но-
вац не може сматрати обликом роба, па се самим тим не може, попут 
роба, позајмљивати и по том основу остваривати принос (Zulkhibri 
2019, 43). Шеријатски је принцип да „новац сам по себи нема корис-
ност“ (Usmani  2003, 97) нити има унутрашњу вредност (Yuneli ne 2019, 
209). „Власник новца мора новац потрошити или уложити напор и рад 
да би извукао корист из новца“ (Yuneli ne 2019, 209). С друге стране, 
вредност новца „зависи од производне активности12 која генерише ви-
шак вредности“13 (Yuneline 2019, 209).

Шеријат препознаје бројне друштвене аранжмане у којима је новац 
један од кључних елемената и чија реализација може бити обавезна, 
попут: зеката (zakat) – верског пореза који плаћају муслимани, џизје 
(jizya) – пореза који плаћају немуслимани у муслиманској држави, ха-
рача (kharaj) – земљишног пореза,14 мехра (mahar) – венчаног дара који 
мушкарац даје жени приликом склапања брака, и дије (diyyat) – крва-
рине; дозвољена под одређеним условима: сарф (sarf) – размена новца; 
и забрањена: сарика (sariqa) – крађа (наведено према Abdullah 2020, 
2). Са привредног аспекта, посебно је значајан сарф, односно разме-
на новца. Углавном се јавља у облику купопродаје валута (Windiastuti, 
Athief 2019, 154). Шеријатски ваљана реализација сарф трансакција 
подразумева да буду испуњени следећи услови: дневна реализација 
трансакције (Abubakar, Ogunbado, Saidi 2018, 17) и власништво над валу-
тама у тренутку договарања и реализације размене (Windiastuti, Athief 

(Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions), немате-
ријална актива је, такође, добила статус имовине која задовољава претходно 
наведене критеријуме (Habib, Adekunle 2019, 248).
10 Само предметима чију употребу Шеријат дозвољава (mutaqawwam) може 
се слободно трговати, па стога они поседују шеријатски признату вредност 
(taqawwum) (Habib, Adekunle 2019, 245). 
11 Тај стандард задовољавају предмети који могу послужити као опште-
прихваћено мерило вредности и обрачунска јединица ( Yuneline 2019, 210). 
12 Шеријат дозвољава да се у производне и друге привредне активности 
улаже и путем куповине власничких удела у предузећима (детаљније видети 
Usmani 2003, 181‒184), под условом да се она баве халал привредним делат-
ностима (детаљније видети Ayub 2007, 199). 
13 Цитирани аутор (Yuneline 2019) као мерило успешности пословних поду-
хвата употребљава недовољно прецизан и одређен израз вишак вредности (у 
оригиналу surplus value). У савременој економској науци исплативост улагања 
се превасходно мери оствареним приносима, чија висина треба да буде 
усклађена са преузетим ризиком и опортунитетним трошковима улагања.
14 У Османском царству је све до 16. века реч харач преферирана у односу на 
реч џизја (Inalcik 1965, 2:562, наведено у Islahi 2009, 100).
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2019, 154). Ти услови су наметнути с циљем да се у сарф трансакцији 
избегну појаве камате,15 услед одлагања испоруке новца16 и разлике 
између дневног и терминског курса (Chapra, Khan 2000, 81; Windiastuti, 
Athief 2019, 173), и валутне спекулације17 јер је примарна сврха новца 
купопродаја добара и услуга, а не трговина самим новцем (Abubakar, 
Ogunbado, Saidi 2018, 17).

3. КРАТАК ПРИКАЗ КОНЦЕПЦИЈЕ КРИПТОВАЛУТА

У Меријем-Вебстеровом речнику (Merriam-Webster dictionary) на-
води се да криптовалуте представљају „било који облик валуте који 
постоји само дигитално, који нема централно емисионо или регула-
торно тело већ користи децентрализовани систем за евидентирање 
трансакција и управљање издавањем нових јединица и који се ослања 
на криптографију како би се спречили фалсификовање и преварантске 
трансакције“. За разлику од традиционалног монетарног система, којим 
управљају националне или наднационалне централизоване монетарне 
власти, у криптовалутном систему ствари стоје другачије (Farell 2015, 
3). Контролори криптовалутног система, који је заснован на блокчејн 
моделу, јесу сами учесници у том систему, који се називају „копачи-
ма“ (miners). Они дају витални допринос функционисању тог система 
улагањем сопствених ресурса у виду електричне и рачунарске снаге 
у решавање алгоритама које им систем задаје (Mekić, Purković, Lekpek 
2018, 29). Такође, они верификују све трансакције обављене у крипто-
валутном систему у који су укључени, чиме се штити веродостојност 
записа (ledgers) који сведоче о реализацији тих трансакција (Apte, 
Petrovsky 2016, 76). Мотив због којег се „копачи“ укључују у крип-

15 Џон Мејнард Кејнс (Keynes (1936) 2012, 222) дефинише камату као разли-
ку између терминске и дневне цене испоруке активе, без обзира на то да ли 
је у питању новац или роба. Шеријатски стручњаци прихватају ту дефиницију 
за новац, али не и за робу (детаљније Usmani 2003, 95‒102). 
16 Према шеријатским прописима, новац се може размењивати искључиво 
промптно и у једнаким вредностима (детаљније Ayub 2007, 52).
17 Поједини аутори  ( Chapra, Khan 2000) указују на то да, осим спекула-
тивног, терминска размена новца има и изузетан хеџинг потенцијал. Они 
сматрају да се коришћењем терминске размене новца могу постићи два битна 
шеријатски прописана циља: елиминисање неприхватљиво високог ризика, 
који је у терминологији шеријатског права познат под називом гарар (gharar), 
и заштита иметка (hifz al-māl), што су довољни разлози да се преиспита став 
о шеријатској неусклађености терминске размене новца (наведено према 
Chapra, Khan 2000, 81‒83).
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товалутни систем јесу саме криптовалуте до којих долазе у проце-
су „копања“, односно решавања задатих алгоритама (Farell 2015, 5), 
Постоје два модела награђивања „копача“: према енергији утрошеној у 
процесу „копања“ и према броју криптоновчића које „копачи“ поседују 
(Davarpanah, Kaufman, Pubellier 2015, 38; Farell 2015, 6; Kokina, Mancha, 
Pachamanova 2017, 93).

Многи појединци који припадају различитим друштвеним катего-
ријама перципирају криптовалуте као атрактивну алтернативу тра-
диционалним валутама (детаљније Caginalp 2019, 1067). Очекује се 
да ће тржиште криптовалута у периоду 2019‒2026. достићи сложену 
годишњу стопу раста18 од 30% (Facts and Factors 2021). Ти трендови 
указују на то да криптовалутно тржиште има потенцијал да постане 
изузетно значајан и утицајан сегмент глобалних финансијских тржиш-
та. Тога су свесне и бројне државе. Неке од њих су себи дале искључиво 
регулаторну улогу и своју активност на криптовалутном тржишту 
свеле на забрањивање или одобравање употребе криптовалута на 
својој територији (Inshyn, Mohilevskyi, Drozd 2018, 173). С друге стра-
не, постоје државе које су одлучиле да активније учествују на крипто-
валутном тржишту, креирајући сопствене криптовалуте у догледној 
будућности, попут Шведске, Јапана (Oh, Nguyen 2018, 51‒52) и Русије 
(Smith 2019, 146). Ипак, креирањем криптовалутних система у којима 
би централну регулаторну улогу имала држава био би прекршен један 
од кључних принципа функционисања криптовалута, а то је децен-
трализованост криптовалутног система. Сходно томе, државе могу 
да креирају и емитују дигиталне верзије сопствених валута, али не и 
криптовалуте.

Постоје бројна питања која треба разрешити да би криптовалуте по-
стале ваљана алтернатива традиционалним валутама. Прво, треба са-
гледати могућности укључивања криптовалутног система у постојећи 
национални или наднационални монетарни систем, како би се, уз пуно 
коришћење потенцијала криптовалута, водила ефикасна монетарна 
политика и остварила стабилност финансијског система (детаљније 
видети Al-Naji, Chen, Diao 2017; Bordo, Levin 2017; Claeys, Demertzis, 
Efstathiou 2018; Corbet, McHugh, Meegan 2017; Iwamura et al. 2014; 
Nelson 2018; Nguyen et al. 2019; Oh, Nguyen 2018). Друго, треба ство-
рити механизме праћења и спречавања незаконитих трансакција, за 
чију реализацију криптовалутни систем пружа веома погодне услове 
(детаљније Caginalp 2019; DeVries 2016). Треће, још увек није разреше-
но питање рачуноводственог третмана (детаљније Raiborn, Sivitanides 

18 Рачуна се помоћу формуле:               – 1.
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2015; Sokolenko et al. 2019) и пореског третмана криптовалута19 
(детаљније DeVries 2016; Farell 2015), што је један од кључних пред-
услова њиховог несметаног коришћења у свакодневном пословању.

4. АНАЛИЗА ШЕРИЈАТСКЕ УСКЛАЂЕНОСТИ КРИПТОВАЛУТА

Криптовалуте су једно од најзначајнијих савремених економских 
питања са којима се шеријатски правници и исламски финансијски 
стручњаци сусрећу. С обзиром на раст њиховог значаја и заступљености 
у финансијским трансакцијама на глобалном нивоу, игнорисање тог 
питања могло би имати негативне последице по развој исламског 
финансијског система. У шеријатској финансијској доктрини издвојила 
су се два основна става према криптовалутама: један према коме су 
криптовалуте шеријатски неприхватљиве и други којим се не доводи у 
питање шеријатска исправност криптовалута.

Заступници става да су криптовалуте харам, односно шеријатски 
недозвољене, наводе бројне аргументе њему у прилог. Прво, крипто-
валуте не емитују законом успостављене и регулисане институције 
већ су њихови емитенти јавности непознати (Abubakar, Ogunbado, Saidi 
2018, 19). Изостанак централне регулаторне институције може уче-
снике у криптовалутном систему изложити  дејству гарара због ризи-
ка да поједине државе забране употребу криптовалута (Billah, Amadu 
2019, 154) и чињенице да су криптовалутне трансакције интензивније 
оптерећене ризиком него регулисане традиционалне трансакције 
(детаљније Billah, Amadu 2019, 154‒155). Појави гарара доприноси 
и изузетно нестабилна вредност криптовалута (Abubakar, Ogunbado, 
Saidi 2018, 16).

Друго, конзервативни шеријатски стручњаци сматрају да је шеријат-
ски ваљан само новац који има унутрашњу вредност, што подра зумева 
заснованост на злату или сребру, што није случај са криптовалута-
ма (наведено према Abubakar, Ogunbado, Saidi 2018, 19). Њихово је 
мишљење да је новац који нема такву основу дугорочно неодржив 
(Meera 2018, 490). Шеријатска ваљаност криптовалута је проблема-
тична и због тога што оне не поседују сопствену монетарну вредност 
(thamaniyyah), као једну од одлика шеријатски прихватљивог новца, 
јер је „и даље потребна вредност fiat валута за одређивање вредности 

19 Према одлуци Европског суда из 2015. године, на биткоин трансакције се 
не плаћа порез на додату вредност (DeVries 2016, 5, 7).



Криптовалуте у исламском финансијском систему кроз призму шеријатског права

401

криптовалута“ (Yuneline 2019, 218). Такође, криптовалуте још увек нису 
постале општеприхваћено средство плаћања, што је једна од кључних 
карактеристика „доброг новца“ (Habib, Adekunle 2019, 249).

Треће, процес „копања“, током којег се решавају алгоритми, садржи 
шеријатски забрањен елемент коцкања, тзв. мејсир (maysir). Решавање 
алгоритама и остваривање користи у виду добијања криптовалута 
више су резултат среће него уложеног напора и знања учесника у том 
процесу (Billah, Amadu 2019, 155‒156). Купопродаја криптовалута је, 
такође, спекулативна активност (Abubakar, Ogunbado, Saidi 2018, 19), 
чији је мејсир иманентни део (Izhar, Gundogdu 2019, 110).

Четврто, функционисање криптовалутног система је нетранспа-
рентно у погледу „прикупљања, управљања и дистрибуције средстава“ 
(Elasrag 2019, 13). Тиме је омогућено обављање законом забрањених 
трансакција, попут криминалних активности, прања новца и 
избегавања плаћања пореза (Abu-Bakar 2018, 17; Abubakar, Ogunbado, 
Saidi 2018, 17, 19; Billah, Amadu 2019, 159).

Пето, новац превасходно треба да служи као средство плаћања, док 
се криптовалутe углавном користе у спекулативне сврхе (Abu-Bakar 
2018, 17; Abubakar, Ogunbado, Saidi 2018, 17, 19; El Amri, Mohammed 
2019, 127).

Шесто, криптовалутни систем даје теоретску могућност да један 
учесник или група повезаних учесника у систему преузму контролу 
над 51% машина укључених у систем (Mekić, Purković, Lekpek 2018, 
31‒32), чиме би преузели контролу и над процесом решавања алгори-
тама и верификације криптовалутних трансакција (детаљније Sayeed, 
Marco-Gisbert 2019). На тај начин би стекли монополски положај у си-
стему и значајно ограничили могућности осталих учесника да користе 
бенефите које учешће у криптовалутном систему иначе нуди (Billah, 
Amadu 2019, 157).

Седмо, ограничен квантитет емитованих криптовалута и значајни 
ресурси неопходни за успешно „копање“ чине да криптовалутни си-
стем буде доступан само привилегованој мањини (El Amri, Mohammed 
2019, 128).

Ипак, то што се поједини шеријатски стручњаци противе принци-
пима функционисања актуелног криптовалутног система не значи да 
они одбацују саму концепцију криптовалута. Штавише, они промовишу 
идеју шеријатски прихватљивих, односно халал (halal) криптовалута. 
Да би криптовалутни систем био халал, потребно је да ентитет који 
управља системом буде регистрован и правно третиран као предузеће 
(Billah 2019a, 8). У том ентитету треба да постоји регулаторно тело у 
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виду шеријатског одбора, које би контролисало шеријатску исправност 
трансакција реализованих у том систему (Billah 2019a, 7). Пословни 
аранжмани који се реализују у халал криптовалутном систему морају 
бити засновани на исламским пословним уговорима (детаљније Billah 
2019b, 224). Оператор халал криптовалутног система има обавезу да 
део својих прихода издвоји за плаћање верског пореза (zakat) (Billah 
2019a, 8). Да би се учесници у халал криптовалутном систему заштити-
ли од дејства ризика, у систем је неопходно укључити исламски модел 
осигурања, познат као текафул (takaful) (Billah 2019a, 8). Халал крип-
товалуте морају бити засноване на шеријатски прихватљивој активи 
(Billah 2019b, 226).

Тај услов испуњава криптовалута OneGram, чији један новчић (coin) 
представља један грам злата (Ferdiansyah et al. 2019, 181). Ипак, вред-
ност те криптовалуте не зависи само од тржишне вредности злата већ 
и од трансакционих трошкова куповине злата и економске вредно-
сти условљене тржишном тражњом (Ferdiansyah et al. 2019, 181‒182). 
Провизије на OneGram трансакције се крећу од 1% до једног новчића и 
распоређују се на следећи начин: 70% се реинвестира у злато, 25% се 
улаже у функционисање и развој система и по 2,5% се исплаћује „копа-
чима“ и даје у хуманитарне сврхе (OneGram Whitepaper).

Следбеници доктрине о шеријатској ваљаности криптовалута, пак, 
својим опонентима спочитавају непринципијелност. Они примећују 
да није било „интензивне расправе“ о томе да ли су fiat валуте халал 
већ су оне прихваћене као шеријатски исправне по аутоматизму, али 
се зато подробно анализира шеријатска исправност криптовалута (на-
ведено према Kakkattil 2019, 58). Такође, наводе да многи аргументи 
који се износе у прилог шеријатске забране криптовалута могу бити 
основа и за шеријатску забрану fiat  валута, али да њихови опоненти не 
доводе у питање шеријатску исправност fiat валута само због тога што 
се оне налазе под државном регулативом (наведено према Abubakar, 
Ogunbado, Saidi 2018, 19).

Они заступају став да шеријатска неисправност криптовалута није до-
казана (Abubakar, Ogunbado, Saidi 2018, 16) и то оправдавају следећим 
аргументима. Прво, непостојање централног регулатора не може за-
сенити бројне предности које нуди блокчејн систем, на којем су засно-
ване криптовалуте. Блокчејн систем омогућава учесницима у систему 
да верификују сваку трансакцију, што обезбеђује пуну контролу над 
трансакцијама; учесници у систему не могу накнадно мењати унете за-
писе, што систем чини сигурним и заштићеним од превара; могућност 
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учесника да остварују увид у сваку реализовану трансакцију тај систем 
чини транспарентним; информације о реализованим трансакцијама су 
доступне у реалном времену, што систем чини ажурним (Elasrag 2019, 2).

Друго, криптовалутама се не може спочитати непостојање унутрашње 
вредности јер је њихова унутрашња вредност сам блокчејн систем 
на којем се оне заснивају20 (Beik, Zaenal, Rizkiningsih 2019, 288‒289; 
Kakkattil 2019, 58‒59). Између криптовалута, посебно биткоина 
(Bitcoin), и злата постоје бројне сличности: „опште су препознатљиви и 
прихваћени, неповезани су са било којом владом и управом и тешко се 
производе“ (Kakkat til 2019, 59‒60).

Треће, неприхватљива је и тврдња о заступљености гарара и меј-
сира у криптов алутним трансакцијама. Купопродаја криптовалута 
доноси корист свим учесницима у тој трансакцији, па самим тим у 
тој трансакцији нема елемената игре са нултим исходом, на којој је 
мејсир заснован (Adam 2019, 145). Захваљујући блокчејн систему не 
постоји проблем неизвесности реализације договорених криптова-
лутних трансакција, па самим тим ни проблем гарара (Elasrag 2019, 
21). Непредвидљивост будућих кретања вредности криптовалута, пак, 
не може се сматрати обликом гарара (Adam 2019, 145). Истина, крип-
товалутама се може спекулисати, али то не значи да су оне a priori 
шеријатски неприхватљиве јер је чак и племенитим металима и за-
коном признатим валутама, као шеријатски прихватљивим облицима 
активе, могуће спекулисати (интерпретирано према Abu-Bakar 2018, 
18). Треба додати и да су поједине значајне државе, попут Немачке и 
САД, омогућиле коришћење криптовалута, конкретно биткоина, у сва-
кодневним трансакцијама (Abubaka r, Ogunbado, Saidi 2018, 18), чиме 
се отклања опасност забране коришћења криптовалута на територији 
под њиховом јурисдикцијом и са њом повезан гарар.

5. ДИСКУСИЈА

Конзервативни шеријатски стручњаци сматрају да су криптовалуте 
шеријатски неусклађене због тога што не постоји законом успостављен 
и регулисан емитент, због недостатка унутрашње вредности, израже-
ног спекулативног потенцијала и могућности злоупотребе и због тога 

20 Став да се унутрашња вредност криптовалута заснива на блокчејн систему 
није општеприхваћен међу шеријатским стручњацима (наведено према Beik, 
Zaenal, Rizkiningsih 2019, 289).
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што нису довољно прихваћене међу потенцијалним корисницима. С 
друге стране, преовладао је став о шеријатској ваљаности fiat валута. 
У наставку ћемо анализирати да ли су fiat валуте заиста неоптерећене 
недостацима који се стављају на терет криптовалутама.

Прво,  fiat валуте немају унутрашњу вредност јер нису заснова-
не на материјалној активи. Унутрашња вредност савремених валута 
условљена је ефикасношћу монетарног и привредног система у којима 
су креиране. Сходно томе, логично би било унутрашњу вредност крип-
товалута везати за ефикасност блокчејн система на којем почивају.

Друго, fiat новац, као и сви остали облици новца, поседује спекула-
тивни потенцијал. Ни најснажније светске валуте нису имуне на спеку-
лативне ударе, који могу уздрмати стабилност њихове вредности, али 
и система на којем почивају.21 Истина је да се криптовалуте у овом тре-
нутку превасходно користе у спекулативне сврхе, али се због тога не 
сме занемарити да се оне могу користити и на шеријатски прихватљив 
начин. Реално је очекивати да услед повећања корисничке базе и 
препознавања криптовалута као легалног средства плаћања и обра-
чунске јединице22 оне нађу далеко активнију примену у свакодневним 
плаћањима.

Треће,  fiat валуте се активно користе за реализацију нелегалних 
трансакција путем разрађених канала које је тешко контролисати. 
Криптовалутним системима се једино може замерити да нуде ефикас-
ну алтернативу конвенционалним каналима за реализацију нелегал-
них трансакција.

Четврто,  fiat валуте креирају и контролишу законом успостављене 
и регулисане институције. То ипак не гарантује да су власници fiat ва-
лута заштићени од дејства гарара. Неефикасне и неодговорне моне-
тарне и привредне политике бројних држава изазвале су нестабилност 
њихових валута и створиле могућност да њихови власници претрпе 
значајне губитке. Такође, законска уређеност валута не значи по ауто-
матизму и њихову општу прихваћеност. Губитак поверења јавности у 
одређену валуту доводи до тога да се уместо ње као средство разме-
не користе стабилне валуте или чак роба за којом постоји интензивна 
тражња.

21 Случај спекулативног удара на британску фунту 1992. године (детаљније 
Varoufakis 2016).
22 На тај начин би се задовољио и thamaniyyah критеријум шеријатске ваља-
ности новца.
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На основу тога се може закључити да fiat валуте не задовољавају 
бројне критеријуме шеријатске ваљаности. Међутим, за разлику од 
криптовалута, њима се признаје халал статус. Ригорознији приступ 
процени шеријатске ваљаности криптовалута највероватније је после-
дица подозрења према криптовалутама као нечем новом, недовољно 
познатом и потенцијално веома ризичном. Као логичан, намеће се став 
да фокус ипак треба да буде на начину употребе новца, а не на његовој 
природи, јер се проблем шеријатске неусклађености управо ту и јавља.

6. ЗАКЉУЧАК

Ислам препознаје изузетан друштвени значај новца, који налази 
примену и у исламској верској пракси. Постоје бројне Шеријатом про-
писане обавезе чије је извршење непосредно повезано са новцем. Све-
сни тих чињеница, шеријатски стручњаци не доводе у питање битну 
улогу коју новац има у исламском друштву. Међутим, предмет спорења 
међу шеријатским стручњацима су критеријуми шеријатске ваљаности. 
Спор је настао појавом fiat новца, који је искључиво заступљен облик 
новца у савременом економском систему. Конзервативни шеријатски 
стручњаци сматрају да новац мора бити везан за злато или сре-
бро, као активу која има унутрашњу вредност. Свој став оправдавају 
чињеницом да су златне и сребрне кованице једини облици новца који 
се помињу у Кур’ану. С друге стране, шеријатски стручњаци који имају 
флексибилнији став према новцу сматрају да су општа прихваћеност и 
законска регулисаност једини релевантни критеријуми које шеријатски 
прихватљив новац треба да испуни.

Појава криптовалута је узроковала отварање питања њихове шери-
јатске прихватљивости, што је постала нова тачка спорења међу шери-
јатским стручњацима. Конзервативни шеријатски стручњаци сматрају 
да су криптовалуте шеријатски неусклађене. Они наводе да криптова-
лутне трансакције садрже шеријатом забрањене елементе гарар (пре-
терано висок ризик) и мејсир (спекулација и коцкање); да немају по-
требну материјалну основу јер нису засноване на злату или сребру; да 
нетранспарентност криптовалутног система ствара услове за несмета-
но обављање незаконитих активности; да се криптовалуте превасход-
но користе у спекулативне сврхе; да постоји опасност да криптовалут-
ни систем преузму имућни појединци или организоване групе; да су 
баријере уласка на криптовалутно тржиште за већину људи превисоке. 
Они су предложили концепцију халал криптовалута, по којој би крип-
товалутним системом управљао регистровани оператор, шеријатску 
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исправност трансакција би проверавао шеријатски одбор, сигурност 
система би била обезбеђена укључивањем текафул модела осигурања 
у систем, а криптовалуте би биле засноване на злату или сребру.

Њихови опоненти, пак, тврде: да блокчејн принцип, на којем функ-
ционише криптовалутни систем, омогућава да се трансакције обављају 
транспарентно, контролисано, сигурно, ефикасно и економично; да 
је унутрашња вредност криптовалута сам блокчејн систем на којем 
су оне засноване; да је отклоњен ризик неизвршења криптовалут-
них трансакција а тиме и дејство гарара; да спекулативни потенцијал 
криптовалута не може бити доказ њихове природне оптерећености 
мејсиром.

На крају, анализа је показала да м ноге критеријуме шеријатске ваља-
ности новца, на основу којих су конзервативни шеријатски стручњаци 
процењивали шеријатску исправност криптовалута, не испуњавају ни 
fiat валуте. Проблем ипак не треба тражити у природи валута већ у на-
чину њихове употребе.
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The creation of cryptocurrencies marked the beginning of a new era in 
money evolution. In the cryptocurrency system, governments do not have 
primacy over monetary flows, but it is in the hands of participants in the 
cryptocurrency system, which enables the democratization of money. This 
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with cryptocurrencies from the aspect of their Shariah compliance, and on 
that issue they are divided. This paper analyzes the treatment of money 
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