
Gwrandawiadau Goruchaf Lys y DU yng Nghaerdydd (22 – 25 Gorffennaf 2019)  

– Sut i ymuno â ni os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd neu'r cyfryngau 

Bydd Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn eistedd yn ystafelloedd pwyllgora Tŷ Hywel (rhan o 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru), Stryd Pierhead, Caerdydd, CF99 1NA, rhwng 22 a 25 

Gorffennaf 2019. 

Mae'r Llys yn estyn gwahoddiad cynnes i aelodau'r cyhoedd a'r cyfryngau wylio'i drafodion a 

dysgu mwy am sut y mae'r Goruchaf Lys yn gweithio dros y pedwar diwrnod yng Nghaerdydd. 

Os ydych chi erioed wedi eisiau gwybod sut y mae llysoedd yn gweithio, dyma'r cyfle perffaith i 

ddod i weld un o sesiynau llys uchaf y DU. 

Mae'r Goruchaf Lys yn gwrando ar apeliadau ar bwyntiau cyfreithiol dadleuadwy o bwysigrwydd 

cyhoeddus cyffredinol, gan ganolbwyntio ar yr achosion o'r arwyddocâd mwyaf. Bydd y Farwnes 

Hale, Llywydd y Goruchaf Lys a prif farnwr y DU, yn llywyddu gydag ustusiaid eraill y Llys (yr 

Arglwydd Reed, y Dirprwy Lywydd, yr Arglwydd Lloyd-Jones, yr Arglwydd Sales a'r Arglwydd 

Thomas o Gwmgïedd).  

Isod fe welwch wybodaeth am beth sy'n digwydd a phryd, a manylion ymarferol am sut y gallwch 

chi fod yn bresennol. Bydd y Goruchaf Lys yn gwrando ar yr achosion a ganlyn ar y dyddiadau 

hyn: 

Dydd Llun 22 Gorffennaf a dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019  

R (ar gais Wright) (Ymatebydd) v Resilient Energy Severndale Ltd (Apelydd), UKSC 
2018/0007 (diwrnod a hanner) 

Y cwestiwn yn yr achos cynllunio hwn yw p'un a yw, ar gais am ganiatâd cynllunio ar gyfer tyrbin 
gwynt y bwriedir ei godi gan gymdeithas budd cymunedol, y dosbarthiad i'r gymuned leol o 
gronfa budd cymunedol sy'n deillio o weithrediad y tyrbin yn ystyriaeth gynllunio berthnasol y 
gallai'r cyngor roi ystyriaeth iddo wrth ystyried a ddylid rhoi caniatâd cynllunio.  

Dydd Mawrth 23 a dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019  

Singularis Holdings Ltd (Mewn Methdaliad Swyddogol) (Cwmni Corfforedig yn 
Ynysoedd Cayman) (Ymatebydd) v Daiwa Capital Markets Europe Ltd (Apelydd), UKSC 
2018/0039 (diwrnod a hanner) 

Y cwestiynau yn yr achos hwn yw p'un a ellir priodoli cyflwr meddwl anonest unigolyn sy'n 
rheoli ac yn berchen ar gwmni yn gyfan gwbl i'r cwmni yng nghyd-destun hawliad mewn 
esgeulustod gan y cwmni yn erbyn banc neu frocer trydydd parti ac, os felly, pa amddiffyniadau 
sydd ar gael i'r banc neu'r brocer o ganlyniad i'r priodoli hwn. 

Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019  

Edwards ar ran Ystâd y diweddar Arthur Watkins (Ymatebydd) v Cyfreithwyr Hugh 
James Ford Simey (Apelydd), UKSC 2018/0132 (diwrnod) 
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  Y cwestiynau yn achos esgeulustod y cyfreithwyr yw o dan ba amgylchiadau y mae'r egwyddor o 
iawndal llawn yn berthnasol ac i ba raddau y dylai llys dderbyn tystiolaeth a gafwyd ar ôl y 
dyddiad y setlwyd yr hawliad gwreiddiol, wrth benderfynu a yw'r hawlydd wedi dioddef colled? 

Mynediad ar gyfer aelodau o'r cyhoedd 

Mae croeso mawr i aelodau o'r cyhoedd ddod i wrandawiadau'r llys. Dylai pawb sy'n bwriadu dod 
i'r sesiynau ddod drwy brif fynedfa Tŷ Hywel.  

Bydd modd cael mynediad o 9.30am. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i aelodau o'r cyhoedd 
sydd ag anghenion mynediad.  

Bydd angen i bob ymwelydd fynd trwy archwiliadau diogelwch tebyg i'r rhai a geir mewn maes 

awyr wrth fynd i mewn i'r adeilad.  

Goruchaf Lys y DUGall unrhyw un sy'n methu â bod yn bresennol wylio'r gwrandawiadau yn 
fyw drwy ffrwd gwe Goruchaf Lys y DU. 

Y system docynnau 

Ar ôl dod drwy'r archwiliad diogelwch, bydd system docynnau ar waith bob dydd, gyda seddi yn 
y llys yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n cyrraedd yn gyntaf wedi i'r mynediad i'r cyhoedd ddechrau am 
9.30am. Byddwn yn gallu dyrannu tua 60 o seddi yn y llys i'r cyhoedd ar sail y cyntaf i'r felin. Os 
bydd y llys yn llawn, caiff ymwelwyr eraill eu symud i ystafell 'gorlif' (lle bydd ffrwd fideo byw o'r 
trafodion yn cael ei darlledu). 

Os daw lle ar gael yn y brif ystafell, bydd staff yn gofyn i'r rheini yn yr ystafell gorlif a ydynt yn 
dymuno symud i'r brif ystafell ar bwynt addas (ac yn nhrefn rhif y tocyn).  

Caiff blaenoriaeth o ran mynediad i'r brif ystafell a'r ystafell wrth gefn ei rhoi i ddeiliaid tocynnau 
sydd ag anghenion mynediad. Bydd lleoedd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn, a bydd dolen sain yn 
cael ei defnyddio. 

Mynd i mewn ac allan o'r brif ystafell a'r ystafell gorlif 

Ni fydd unrhyw seddi'n cael eu cadw yn y brif ystafell na'r ystafell wrth gefn. Ni fydd unrhyw 
seddi penodol yn cael eu dyrannu i aelodau o'r cyhoedd. 

Bydd deiliaid tocynnau yn gallu gadael y brif ystafell a'r ystafell wrth gefn am gyfnodau byr a 
dychwelyd yn ystod y dydd, er enghraifft yn ystod amser cinio. Mae croeso i ddeiliaid tocynnau 
adael fel y mynnant, ond dylent gofio hysbysu staff y llys os nad ydynt yn bwriadu dychwelyd, fel 
bod modd cynnig lle i'r rheini sydd yn yr ystafell wrth gefn. Nid oes modd gadael unrhyw eiddo 
yn yr ystafell am resymau diogelwch.  

Ymddygiad yn y llys 

Noder, yn unol â'r drefn arferol yn y llys, na chaniateir yn yr adeilad unrhyw ddillad neu 
ddeunyddiau eraill sy’n dangos negeseuon sy'n tanseilio urddas y llys neu sy'n ceisio ymyrryd â 
gweinyddu cyfiawnder yn briodol. 

https://www.supremecourt.uk/live/court-02.html


Nid oes ystafell gotiau ar gael a chaiff y rheini sy'n bwriadu bod yn bresennol eu hannog i beidio 
â dod â bagiau mawr i'r adeilad. 

Y gwrandawiadau 

Ar y rhan fwyaf o ddyddiau, cynhelir y gwrandawiadau rhwng 10.30am a 4pm (gan dorri am ginio 
rhwng 1pm a 2pm) ac eithrio dydd Llun pan fydd y gwrandawiad yn dechrau ychydig yn hwyrach 
am 11am. 

Sylwer na fydd dyfarniadau'n dilyn yn syth ar ôl y gwrandawiad. Rydym yn disgwyl y bydd 
penderfyniadau'n dilyn yn ddiweddarach yn 2019. 

Fodd bynnag, efallai y bydd y Llys yn barod i roi dyfarniad mewn achosion y mae wedi gwrando 
arnynt yn flaenorol.  Os felly, bydd yn gwneud hyn am 9.45am neu 10.15am ar y dydd Mercher.  
Cadwch lygad ar wefan y Goruchaf Lys am ragor o wybodaeth.  

Canolfan ymwelwyr 

Gerllaw'r llys, bydd canolfan am ddim i ymwelwyr, gydag arddangosfa fach a gwybodaeth am y 
Goruchaf Lys. 

Y cyfryngau 

Bydd aelodau o'r cyfryngau yn gallu cael mynediad i'r adeilad o 9am. Bydd lle i'r cyfryngau yn 
ystafell y cyfryngau, a fydd wedi'i lleoli yn agos at y brif ystafell. Bydd modd gwylio'r 
gwrandawiad yn fyw ar sgrin fawr yn yr ystafell, a bydd byrddau'n cael eu gosod gyda phwyntiau 
pŵer a WiFi. Byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi gwybod i ni ymlaen llaw os ydych chi'n bwriadu 
mynychu er mwyn cadw lle yn ystafell y cyfryngau. 

Bydd modd i ffotograffwyr a chamerâu teledu dynnu lluniau a ffilmio ar ddechrau'r sesiwn 
gyntaf, ond ni fyddant yn cael dod i mewn i'r brif ystafell wedi hynny. Hefyd, mae modd gwneud 
ceisiadau am gyfweliadau â'r ustusiaid ymlaen llaw. 

I wneud cais am achrediad neu ofyn am gyfweliad, dylech anfon e-bost at Rebecca Lowson. 

Dod o hyd i ni 

Mae manylion am sut i gyrraedd yr adeilad drwy drafnidiaeth gyhoeddus a threfniadau pharcio ar 
gael ar y wefan hon. Mae'r cyfeirnod Google Maps hefyd ar gael yma. 

Hygyrchedd 

Fel y nodwyd uchod, mae adeilad Tŷ Hywel yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. 
Hefyd bydd yna ddolen sain. Cysylltwch ag ymholiadau cyffredinol os oes modd gwneud unrhyw 
drefniadau a allai eich helpu ymhellach. 
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