An Chúirt Uachtarach
An chúirt achomhairc dheiridh in ábhair shibhialta agus choiriúla.
Ní féidir achomharc a dhéanamh chuici ach amháin I gcúinsí áirithe mar atá leaghta amach sa Bhunreacht.
Cinneann ar bhunreachtúlacht bille má chuireann an tUachtarán faoina bráid é.
Cinneann ar cheist neamhábaltachta buaine an Uachtaráin más gá.
I dtromlach na gcásanna déanann triúr breithiúna na cinntí cé gur féidir le suas le seachtar breithiúna a bheith ina suí.

An Chúirt Achomhairc
An Ard-Chúirt
Ag a bhfuil lándlínse bunaidh, agus cumhacht chun
breith a thabhairt, i ngach ní agus ceist dlí nó fíorais cibé
acu sibhialta nó coiriúil iad.
Ag a bhfuil cumhacht cinneadh a dhéanamh maidir leis
an gceist bail a bheith nó gan a bheith ar aon dlí áirithe
ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

An Phríomh-Chúirt Choiriúil
An roinn Choiriúil den ard-Chúirt.
Trialann tromchoireanna ina náirítear cionta
dúnmharaithe, cionta éignithe, tréas agus
píoráideacht.

Déileálann le hachomhairc ón na hArdchúirte
i gcásanna shibhialta agus le hachomhairc
ag daoine ciontaithe sa Chúirt Chuarda, sa
Phríomh-Chúirt Choiriúil nó sa Chúirt
Choiriúil Speisialta. Déileálann triúr
breitheamh leis na cásanna.

Cúirt achomhairc ón gCúirt Chuarda i nithe sibhialta.

An Chúirt Choiriúil Speisialta
An Chúirt Chuarda
Cúirt dlínse teoranta agus áitiúla arna heagrú ar bhonn réigiúnach.
Sibhialta: Éilimh le luach nach mó ná €75,000.
Dlí an teaghlaigh: idirscaradh, scaradh breithiúnach, neamhniú agus
gnóthaí coimhdeacha eile.
Coiriúil: triail ghiúiré i gcás cionta seachas cionta atá intriailte sa
Phríomh-Chúirt Choiriúil.
Cúirt achomhairc ón gCúirt Dúiche i ngach ní.

Léiríonn sé seo an struchtúr i gcomhair achomhairc.

Bunaithe chun cionta a thriail i gcásanna ina bhfuil sé cinnte
go bhfuil na gnáthchúirteanna neamhleor chun an riaradh
éifeachtach ceartais a dhaingniú agus síocháin agus ord a
choinneáil. Déileálann triúr breitheamh leis na cásanna.

An Chúirt Dúiche
Cúirt dlínse teoranta agus áitiúla arna heagrú ar bhonn áitiúil.
Sibhialta: Éilimh le luach nach mó ná €15,000.
Dlí an teaghlaigh: Cothabháil, coimeád, rochtain agus foréigean baile.
Coiriúil: triail neamhghiúiré i gcás cionta a fholaíonn an chuid is mó cionta tráchta bóthair.
Oibríonn an Nós Imeachta maidir le Eileamh Bheaga laistigh den Chúirt Dúiche.

