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Tribunalul Suprem al Statelor Unite este forumul conducător al ramurii
juridice a guvernului federal și autoritatea legală supremă care decide în
cazurile nerezolvate de instanțele inferioare.
Mai mult, tribunalul suprem analizează toate legile votate de Congres și
decide constituționalitatea lor, condiție obligatorie pentru punerea în
aplicare a legilor votate.

Stabilit prin Constituția Americană, publicată pentru prima dată în anul
1789, Tribunalul Suprem și-a continuat neîntrerupt activitatea pe toată
perioada și este ramura guvernului care a suferit cele mai puține modificări
față de structura și autoritatea conferite ei la începuturile statului.

Format din nouă judecători (un judecător șef, doi judecători șefi asociați și
șase membri), aleși pe viață (selectați de președinte și votați de senat),
Tribunalul Suprem are o istorie de mare prestigiu și a intervenit de multe
ori salutar în situații de criză constituțională, în grave conflicte politice
și în cazuri de a căror soluționare a depins viitorul întregului sistem
juridic american.

Cu toate acestea, există o listă lungă a deciziilor luate de Tribunalul
Suprem care au fost aprig contestate și una mai scurtă a acelor decizii pe
care timpul le-a dovedit greșite.

Este mai mult decât interesant de aruncat o privire peste cele mai mari erori
făcute de judecătorii supremi.

În anul 1857, Tribunalul Suprem a decis că oamenii de culoare, fie ei
sclavi sau liberi, nu pot fi considerați cetățeni americani (Cazul Dred
Scott vs Sanford).
Cazul Plessy vs Ferguson (1896) a fost decis de tribunalul suprem
printr-o sentință care a confirmat dreptul statelor de a menține legile
segregației în școli.
Cu o decizie de 8:1, în anul 1927, Tribunalul Suprem a confirmat ca
legală sterilizarea forțată a celor cu defict intelectual “pentru
protecția și sănătatea statului” (Cazul Buck vs. Bell), plasându-se fără
echivoc de partea celor care susțin eugenia.
In timpul celui de al II-lea Război Mondial, Tribunalul Suprem a decis
că este indicată internarea în lagăre a cetățenilor americani de origine
japoneză, fiindcă “nevoia de protecție împotriva spionajului este mai
mare decât drepturile civile ale nipono-americanilor” (Cazul Korematsu
vs USA din anul 1944).
Legea drepturilor civile promulgată în anul 1875 interzicea
discriminarea rasială în afaceri și acțiuni publice. În anul 1883,
Tribunalul Suprem a anulat afectele legii nedicriminatorii, pe motivul
că amendamentele constituționale 13 și 14 interziceau congresului să
intervină pentru protecția anti-rasială.
Cazul Bowers vs Hardwick a fost judecat în anul 1986 și a decis că în
statul Georgia legea care pedepsea sodomia și interzicea relațiile
lesbiene trebuie menținută. Această lege a fost anulată abia în anul
2003.
Congresul interzisese exploatarea muncii copiilor, dar tribunalul suprem
a anulat această decizie în anul 1918, motivând că nu îi este permis
congresului federal să intervină în regulamentele economice din diferite
state (Hammer vs Dagenhart).
Tribunalul Suprem a intervenit în anul 2000, când rezultatul alegerilor
prezidențiale fusese contestat de candidatul democrat Al Gore. Temânduse de o criză prelungită, forumul juridic maxim a oprit renumărarea
voturilor din statul Florida și a decis cu 5:4 ca George W Bush să fie
declarat învingător.
Donațiile pentru alegerile politice fuseseră multă vreme limitate de
comisia electorală federală. În anul 2010, grupul Cetățenii Uniți a dat
în judecată autoritatea electorală pe motivul că donațiile trebuie
considerate o formă a dreptului de exprimare și că – deci – limitarea
lor este o încălcare a primului amendament constituțional. Tribunalul
Suprem a recunoscut această plângere și – ca urmare a deciziei lui – s-a
intrat în era donațiilor nelimitate prin intermediul așa ziselor
comitele de acțiune politică.
De atunci, campaniile electorale au ajuns să manipuleze enorme
bani și aceasta a rezultat în dezavantajarea candidaților
financiare limitate.
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În anul 1973, Tribunalul Suprem a decis să se ridice interdicția de a se
practica avorturile de către medici (cazul Roe vs Wade), dar numai până
la vârsta de sarcină la care fătul nu este viabil (sub vârsta de sarcină

de cinci luni).
Aceasta a fost o decizie corectă, care a anulat avorturile ilegale,
cu
toate pericolele de complicații majore care rezultau din
practicarea
lor și a confirmat dreptul femeilor de a decide
asupra sarcinilor.
Dar același tribunal a hotărât ulterior că întreruperile de sarcină
pot fi
făcute la orice vârstă de sarcină, deschizând calea pentru
practicarea monstruoaselor intervenții de avorturi de sarcină
avansată
(peste 20 de săptămâni de la ultima perioadă
menstruală), adevărate
infanticide.

Deciziile Curții Supreme sunt definitive și ele devin argumente (precedente
juridice) în susținerea unor opinii la alte procese, judecate de tribunalele
inferioare.
Cu toate acestea, anumite hotărâri ale Tribunalului Suprem, pe care timpul
le-a demonstrat ca greșite, au fost corectate prin două modalități: fie prin
modificarea ulterioară a Constituției, fie prin decizia tribunalului suprem
însuși, care – judecând un caz identic cu cel care a generat eroarea
judiciară din trecut – își corectează propria eroare.

Prin adoptarea amendamentelor constituționale 13 și 14, cazul Dred Scott vs
Sanford, care nega dreptul oamenilor de culoare de a fi cetățeni americani, a
fost anulat.
În anul 1954, tribunalul suprem a decis că segregația din școli nu e
constituțională (cazul Brown vs Board of Education), restabilind dreptatea în
cazul Plessy vs Ferguson după 58 de ani.

O dispută recentă, legată de propunerea de a reanaliza sistematic deciziile
contestate ale tribunalului suprem, continuă să se desfășoare în cercurile
politice și juridice și sunt numeroși partizani ai ideii ca, la distanță de
minimum o generație, judecătorii supremi să rejudece cazurile încă legate de
o veche eroare.

