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Between law and politics: Muslim religious practices in Swiss public schools 

Summary 

Switzerland is currently confronted with a strong political movement that aims at restricting 

civil rights of certain minority groups, in particular Muslims. This has led to several 

limitations to their religious practices, some of them even approved by popular vote. From a 

legal point of view, the question arises which role this shift in politics plays in the Federal 

Supreme Court’s interpretation of the fundamental right to freedom of religion granted by the 

Swiss Constitution in cases regarding Muslims. By means of a case study in the field of 

public education, this paper examines how the political environment influences the relevant 

case law. It arrives at the conclusion that although the Court was at first following the political 

trend of restricting Muslims’ fundamental rights, it has taken a stronger stand against such 

tendencies in recent decisions. 
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Pomiędzy prawem a polityką: muzułmańskie praktyki religijne w szwajcarskich 

szkołach publicznych 

Streszczenie 

Szwajcaria stoi obecnie w obliczu silnego ruchu politycznego, którego celem jest 

ograniczenie praw obywatelskich niektórych grup mniejszościowych, w szczególności 

muzułmanów. Doprowadziło to do różnych ograniczeń ich praktyk religijnych. Niektóre z 

tych ograniczeń zostały nawet zaakceptowane w głosowaniu powszechnym. Z prawnego 

punktu widzenia powstaje pytanie o rolę, jaką ta zmiana w polityce odgrywa w przyjmowanej 

przez Federalny Sąd Najwyższy interpretacji podstawowego prawa do wolności religii 

zagwarantowanego w szwajcarskiej Konstytucji w sprawach dotyczących muzułmanów. 

Artykuł analizuje wpływ środowiska politycznego na orzecznictwo odnosząc się do spraw z 

zakresu edukacji publicznej. W konkluzji stwierdza się, że chociaż Sąd początkowo wpisywał 

się w polityczny trend ograniczania podstawowych praw muzułmanów, to jednak w ostatnich 

decyzjach zajmuje mocniejsze stanowisko przeciwko takim tendencjom. 
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