
Cyfraith achosion yr UE a gedwir 

Ymgynghoriad ar alluogi llysoedd a thribiwnlysoedd yn y DU 
i wyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a gedwir 

 

 



 

 

Cwestiynau’r Ymgynghoriad 

Cyflwynwch eich ymatebion dros e-bost at sylw Joanne Thambyrajah: 

Judicial_Policy_Correspondence@Justice.gov.uk 

C1: Ydych chi o'r farn y dylai’r pŵer i wyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a 

gedwir gael ei ymestyn i dribiwnlysoedd a llysoedd eraill ar wahân i Oruchaf 

Lys y DU ac Uchel Lys Cyfiawnder yr Alban? Rhowch resymau dros eich ateb. 

 

C2: Yn eich barn chi, sut byddai’r pŵer i wyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a 

gedwir yn effeithio ar bob un o’r opsiynau isod? Rhowch resymau dros eich 

ateb. 

a. Y Llys Apêl a’r llysoedd ar lefelau cyfatebol; 

b. Yr Uchel Lys, a’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd ar lefelau cyfatebol; 

c. Pob llys a thribiwnlys. 
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C3: Yn eich barn chi, pa opsiwn sy’n sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng gallu 

gwyro’n amserol oddi wrth gyfraith achosion yr UE a gedwir, a chynnal 

sicrwydd cyfreithiol ar draws y DU? Rhowch resymau dros eich ateb. 

 

C4: Os bydd y pŵer i wyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a gedwir yn cael ei 

ymestyn i’r Llys Apêl a’i lysoedd cyfatebol, ydych chi’n cytuno bod y rhestr 

isod yn cynnwys yr holl lysoedd perthnasol? 

i. Llys Apêl Cymru a Lloegr; 

ii. Llys Apêl y Llys Milwrol; 

iii. Llys Apêl Gogledd Iwerddon; 

iv. Uchel Lys Cyfiawnder yr Alban pan fydd yn eistedd fel llys apêl mewn 

perthynas â mater yn ymwneud a chydnawsedd, neu fater yn ymwneud â 

datganoli; a 

v. Tŷ Mewnol Llys y Sesiwn yn yr Alban. 

Rhowch resymau dros eich ateb. 

 



 

 

C5: Os bydd y pŵer i wyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a gedwir yn cael ei 

ymestyn i’r Uchel Lys a’i lysoedd cyfatebol, ydych chi’n cytuno bod y rhestr 

isod o lysoedd yn cynnwys yr holl lysoedd perthnasol? 

i. Uchel Lys Cymru a Lloegr;  

ii. Tŷ Allanol Llys y Sesiwn yn yr Alban; 

iii. Llys Apêl y Siryf yn yr Alban; 

iv. Uchel Lys Cyfiawnder yr Alban sy’n eistedd fel y llys gwrandawiad cyntaf; 

ac  

v. Yr Uchel Lys yng Ngogledd Iwerddon.  

Rhowch resymau dros eich ateb.  

 

C6: O ran y naill opsiwn neu’r llall, a ddylid ymestyn y pŵer i wyro oddi wrth 

gyfraith achosion yr UE a gedwir i lysoedd neu dribiwnlysoedd eraill? Os 

dylid, ym mha amgylchiadau y dylai hynny ddigwydd? Rhowch resymau dros 

eich ateb. 

 



 

 

C7: Ydych chi o’r farn y dylai’r llysoedd a'r tribiwnlysoedd sy’n cael y pŵer i wyro 

oddi wrth gyfraith achosion yr UE a gedwir, gael caniatâd i wyro oddi wrth 

gyfraith achosion ddomestig a gedwir sy’n ymwneud â chyfraith achosion yr 

UE a gedwir? Os ydych, ym mha amgylchiadau y dylai hynny ddigwydd? 

Rhowch resymau dros eich ateb. 

 

C8: Ydych chi’n cytuno y dylai’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd perthnasol sydd wedi 

cael y pŵer, fod yn rhwym wrth benderfyniadau Goruchaf Lys y DU, Uchel Lys 

Cyfiawnder yr Alban a’r Llys Apêl a’i lysoedd cyfatebol ar draws y DU, pan 

fydd eisoes wedi ystyried y cwestiwn a ddylid gwyro oddi wrth gyfraith 

achosion yr UE a gedwir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben, yn ôl trefn arferol 

cynsail? Rhowch resymau dros eich ateb. 

 



 

 

C9: Ydych chi’n cytuno: 

a. mai’r prawf y dylai llysoedd neu dribiwnlysoedd ychwanegol ei 

ddefnyddio, yw’r prawf y dylai Goruchaf Lys y DU ei ddefnyddio wrth 

benderfynu a ddylai wyro oddi wrth ei gyfraith achosion ei hun?  

b. y byddai’r prawf hwn yn hawdd ei ddeall, ac y byddai’n hawdd ei roi ar 

waith ar draws yr awdurdodaethau drwy gyfeirio at y gyfraith achosion 

berthnasol?  

Rhowch resymau dros eich atebion. Os nad ydych chi’n cytuno, pa brawf arall 
rydych chi’n credu y dylid ei ddefnyddio? Rhowch resymau dros eich ateb. 

 

C10: Yn eich barn chi, a oes ffactorau y dylid eu cynnwys mewn rhestr o 
ystyriaethau a fydd yn cael sylw gan Oruchaf Lys y DU, Uchel Lys Cyfiawnder 
yr Alban a llysoedd a thribiwnlysoedd eraill sydd wedi cael y pŵer i wyro, 
wrth iddynt benderfynu a ddylid gwyro oddi wrth gyfraith achosion yr UE a 
gedwir? Rhowch resymau dros eich ateb. 

 



 

 

C11: Fel rhan o’r broses ymgynghori hon, hoffem wybod hefyd beth yw eich barn 
ar effaith debygol y cynigion hyn ar weinyddu cyfiawnder ac, yn benodol, ar y 
ffordd mae ein llysoedd a’n tribiwnlysoedd yn gweithredu.  
a. Ydych chi o'r farn y byddai’r newidiadau a gynigir yn debygol o gael effaith 

ar nifer yr achosion sy’n cychwyn yn llysoedd a thribiwnlysoedd y DU? 

Dywedwch ymhle y byddai hyn yn digwydd yn eich barn chi, a pham. 

b. Ydych chi o'r farn y byddai’r newidiadau a gynigir yn debygol o gael effaith 

ar y math o achosion sy’n cychwyn yn llysoedd a thribiwnlysoedd y DU? 

Dywedwch ymhle y byddai hyn yn digwydd yn eich barn chi, a pham. 

c. Ydych chi o'r farn y byddai’r newidiadau a gynigir yn debygol o gael mwy 

o effaith ar rannau penodol o'r system gyfiawnder, neu ar ei defnyddwyr? 

Dywedwch ymhle y gallai hyn ddigwydd yn eich barn chi, a pham. 

d. Ydych chi o'r farn y byddai’r newidiadau a gynigir yn cael mwy o effaith ar 

unigolion sydd â nodweddion gwarchodedig penodol o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010? Dywedwch ymhle y gallai hyn ddigwydd yn eich barn 

chi, a pham. 

 

C12: Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill rydych eisiau i ni eu hystyried yng 
nghyswllt yr ymgynghoriad hwn?  

 

Diolch i chi am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. 



 

 

Gwybodaeth amdanoch chi 

Defnyddiwch yr adran hon i gyflwyno gwybodaeth amdanoch chi 

Enw llawn  

Teitl swydd neu ym mha rinwedd 

rydych yn ymateb i’r ymgynghoriad hwn 

(e.e. aelod o’r cyhoedd ac ati) 

 

Dyddiad  

Enw cwmni/sefydliad (os yw'n 

berthnasol): 

 

Cyfeiriad  

  

Cod post  

Os ydych yn dymuno i ni gydnabod ein 

bod wedi cael eich ymateb, ticiwch y 

blwch hwn 

 

(ticiwch y blwch) 

Y cyfeiriad i anfon y gydnabyddiaeth 

iddo, os yw’n wahanol i’r uchod 

 

 

 

Os ydych yn cynrychioli grŵp, nodwch enw’r grŵp hwnnw a rhowch grynodeb o’r bobl 

neu’r sefydliadau rydych yn eu cynrychioli. 

 

 

 

 

 


