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COMISIWN Y GYFRAITH – SUT YR YDYM YN 
YMGYNGHORI 

Am Gomisiwn y Gyfraith: Sefydlwyd Comisiwn y Gyfraith gan adran 1 Deddf Comisiynau’r 
Gyfraith 1965 at bwrpas hyrwyddo diwygio’r gyfraith. 

Dyma Gomisiynwyr y Gyfraith: Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus Lloyd Jones, Cadeirydd, 
Yr Athro Elizabeth Cooke, David Hertzell, Yr Athro David Ormerod a Frances Patterson CF. 
Elaine Lorimer yw’r Prif Weithredwr. 

Pwnc yr ymgynghoriad hwn: Ystyried y gyfraith a’r drefn ar rhai agweddau o ddirmyg llys. 
Mae’r papur ymgynghori hwn yn mynd i’r afael â: 

 dirmyg drwy gyhoeddi 
 effaith cyfryngau newydd  
 dirmyg gan reithwyr a  
 dirmyg yn wyneb y llys. 

Cwmpas daearyddol: Mae’r papur ymgynghori’n berthnasol i gyfraith Cymru a Lloegr. 

Asesiad effaith: Mae asesiad effaith wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan. 

Atodiadau ar-lein: Rydym wedi paratoi peth gwybodaeth ychwanegol sy’n berthnasol i’r 
ymgynghoriad hwn ar ein gwefan fel cyfres o atodiadau, fel a ganlyn: 

Atodiad A: Cefndir Deddf Dirmygu’r Llys 1981 
Atodiad B: Dirmygu’r Llys a Chonfensiwn Hawliau Dynol Ewrop 
Atodiad C: Dirmyg mewn awdurdodaethau tramor 
Atodiad D: Canlyniadau’r arolwg 
Atodiad E: Sail awdurdodaethol i lys neu dribiwnlys weithredu ar ddirmyg yn ei wyneb 
Atodiad F: Rhestr o ddirmygau a darpariaethau statudol cysylltiedig  

Argaeledd deunyddiau: Mae’r ddogfen ymgynghori, yr atodiadau a’r asesiadau effaith ar 
gael ar ein gwefan ar http://lawcommission.justice.gov.uk/consultations/contempt.htm. 

Cyfnod yr ymgynghori: Gwahoddwn ymatebion o 28 Tachwedd 2012 i 28 Chwefror 2013. 

  

 

Gellir anfon sylwadau: 

Ar-lein at  https://consult.justice.gov.uk/law-commission/contempt 

NEU 

Drwy e-bost at  contempt@lawcommission.gsi.gov.uk 

NEU  

Drwy’r post at  Criminal Law Team, Law Commission, Steel House, 11 Tothill Street, 
London SW1H 9LJ 

  Ffôn: 020 3334 0200 / Ffacs: 020 3334 0201  

Os byddwch yn anfon eich sylwadau drwy’r post, byddai’n ddefnyddiol pe gallech hefyd eu 
hanfon yn electronig os yw hynny’n bosibl (er enghraifft, ar CD neu e-bost i’r cyfeiriad 
uchod, mewn unrhyw fformat a ddefnyddir yn gyffredin). 
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Ar ôl yr ymgynghoriad: Yng ngoleuni’r ymatebion a dderbyniwn, byddwn yn penderfynu ar 
ein hargymhellion terfynol ac yn eu cyflwyno i’r Llywodraeth. 

Egwyddorion Ymgynghori: Mae Comisiwn y Gyfraith yn dilyn yr Egwyddorion Ymgynghori 
a nodir gan Swyddfa’r Cabinet, sy’n darparu arweiniad ar fath a graddfa’r ymgynghoriad, ei 
hyd, ei amseru, ei hygyrchedd a’i dryloywder. 

Mae’r Egwyddorion ar gael ar wefan Swyddfa’r Cabinet: 
https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/consultation-principles-guidance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datganiad Rhyddid Gwybodaeth 

Gall gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, yn cynnwys gwybodaeth 
bersonol, fod yn ddarostyngedig i’w chyhoeddi neu ei datgelu yn unol â threfnau mynediad I 
wybodaeth (megis Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r Ddeddf Gwarchod Data 1998 (DPA)).  

Os ydych am i’r wybodaeth a roddwch gael ei thrin yn gyfrinachol, esboniwch i ni pam eich bod yn 
ystyried yr wybodaeth yn gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais i ddatgelu’r wybodaeth byddwn yn 
cymryd ystyriaeth llawn o’ch esboniad, ond ni allwn roi sicrwydd y bydd modd cadw cyfrinachedd 
ym mhob amgylchiad. Ni fydd gwadiad cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchir gan eich system TG 
ddim, ynddo’i hun, yn cael ei ystyried yn rhwymol ar Gomisiwn y Gyfraith. 

Bydd Comisiwn y Gyfraith yn prosesu eich data personol yn unol â’r DPA ac yn y rhan fwyaf o 
amgylchiadau bydd hyn yn golygu na fydd eich data personol yn cael ei ddatgelu i drydydd partïon.  
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PENNOD 1 
CYFLWYNIAD 

YR ANGEN AM DDIWYGIO 

1.1 Cyfeiriwyd y prosiect hwn atom gan y Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Droseddol 
yn ystod ein hymgynghoriad ar gyfer ein Hunfed ar Ddeg Rhaglen Ddiwygio 
Cyfreithiol, a chafodd ei gynnwys wedyn yn y Rhaglen honno.1 Mae amrywiol 
achosion amlwg wedi digwydd ers cyhoeddi’r Unfed Rhaglen ar Ddeg sy’n 
tanlinellu’r angen am y prosiect hwn. Mae’r rhain yn cynnwys: 

(1) Rheithiwr y gwelwyd ei fod wedi ymchwilio i’r diffynnydd ar y 
rhyngrwyd;2 

(2) Y dirmyg trwy gyhoeddi cyntaf ar y rhyngrwyd, a oedd yn ymwneud â 
gosod llun argyhuddiadol o ddiffynnydd ar wefan;3 

(3) Achos o ddirmyg am ddifenwi Chris Jefferies yn ystod yr ymchwiliad i 
lofruddiaeth Joanna Yeates;4 ac 

(4) Achos am ddirmyg trwy gyhoeddi yn dilyn cwymp erlyniad Levi 
Bellfield.5 

1.2 Mae achosion o’r fath yn dangos yr her sy’n cael ei chyflwyno gan y cyfryngau 
newydd i’r deddfau presennol ar ddirmyg llys sy’n dyddio o gyfnod cynt nag oes y 
rhyngrwyd. Maent hefyd yn darlunio’r angen parhaus am gyfyngiadau ar sylw 
cyfryngau er mwyn gwarchod gweinyddiaeth cyfiawnder a’r hawl i dreial teg. 

1.3 Daeth yn glir yn ystod y prosiect hwn fod yna angen ar frys neilltuol am un 
agwedd o’n gwaith: ynghylch y drosedd nad oes llawer yn gwybod amdani o 
ddwyn anfri ar y llys. Fe wnaethom felly symud ein hymgynghoriad ymlaen, er 
mwyn cyfrannu’n amserol at drafodaeth gyhoeddus arno. Codwyd y syniad o 
ddiddymu’r drosedd yn y Senedd ym mis Gorffennaf a chyhoeddasom ein papur 
ymgynghori ar y cwestiwn hwnnw ar 10 Awst.6 Cyhoeddasom yr ymateb i’r papur 
ymgynghori ar ein gwefan ym mis Tachwedd, a gobeithiwn gyhoeddi’n 
hadroddiad terfynol yn gynnar yn 2013. 

CEFNDIR Y PROSIECT HWN 

1.4 Ers cyhoeddi’r Unfed Rhaglen ar Ddeg, pwysleisiodd y Twrnai Cyffredinol yr 
angen brys i ddiwygio’r gyfraith yn y maes hwn, ac ar ddiwedd Ionawr 2012 

 

1 Eleventh Programme of Law Reform (2011) Law Com No 330. 
2 A-G v Dallas [2012] EWHC 156 (Admin), [2012] 1 WLR 991. 
3 A-G v Associated Newspapers Ltd [2011] EWHC 1894 (Gwein), [2012] Entertainment and 

Media Law Reports 7. 
4 A-G v MGN Ltd [2011] EWHC 2383 (Gwein), [2012] Entertainment and Media Law Reports 

10. 
5  A-G v Associated Newspapers Ltd [2012] EWHC 2029 (Admin), [2012] All ER (D) 185 

(Jul). 
6  Contempt of Court: Scandalising the Court (2012) Law Commission Consultation Paper No 

207. 
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gofynnodd i’r Comisiwn roi blaenoriaeth i waith ar y prosiect hwn. Ein bwriad yw 
cynhyrchu adroddiad erbyn gwanwyn 2014. 

1.5 Mae’r gyfraith sy’n llywodraethu dirmyg llys yn eang iawn. Mae amryw o 
werslyfrau arbenigol yn neilltuo cannoedd o dudalennau i’r pwnc hwn. Mae’r nifer 
o wahanol droseddau dirmyg yr un mor anferthol.7 Mae’n gwaith ni o reidrwydd 
wedi ei gyfyngu gan yr amser a’r adnoddau sydd ar gael ac ni fyddai’n bosibl 
cynhyrchu cynigion diwygio ystyrlon ar gyfer holl gyfraith dirmyg o fewn y 
cyfyngiadau hynny. Mae’r papur hwn, felly, yn rhoi sylw i broblemau penodol, 
ymarferol y sylwyd arnynt yn ein hymchwil a’n cyfathrebu gyda rhanddeiliaid. 
Anelwn fel hyn at sicrhau’r uchafswm o fudd o fewn yr adnoddau sydd ar gael. 
Gwelwn y prosiect fel enghraifft glasurol o’r ffordd y rhagwelwyd y byddai’r 
Comisiwn yn gweithredu o dan Ddeddf Comisiynau’r Gyfraith 1965, sef: 

cadw golwg ar yr holl gyfraith … gyda bwriad i’w datblygu a’i 
diwygio’n systematig, gan gynnwys yn benodol codeiddio cyfraith o’r 
fath, dileu anomaleddau, diddymu deddfau hynafol a dianghenraid, 
lleihau’r nifer o ddeddfau ar wahân a symleiddio a moderneiddio’r 
gyfraith yn gyffredinol.8 

Y FFORDD YR YDYM WEDI GWEITHIO 

1.6 Yn wyneb y pwysau amser yr ydym wedi gweithio oddi tanynt, mae wedi bod hyd 
yn oed yn bwysicach nag arfer inni adnabod yn gywir y problemau sydd angen 
eu hadolygu ar fwyaf o frys, a gwerthuso graddau’r problemau sy’n digwydd yn 
ymarferol. 

1.7 Er mwyn gwneud hyn cynaliasom gyfarfodydd niferus gyda rhanddeiliaid yn ystod 
camau cyntaf y prosiect. Rydym wedi cael trafodaethau gyda rhanddeiliaid 
allweddol o fewn llywodraeth, y farnwriaeth, y system gyfreithiol a’r cyfryngau. Yn 
benodol, rydym wedi ymgynghori’n anffurfiol â: Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol; 
Gwasanaeth Erlyn y Goron; Yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon; y 
Swyddfa Gartref; y Weinyddiaeth Cyfiawnder; Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi; Barnwyr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon); Barnwyr a 
Chofnodwyr Llys y Goron; Barnwyr Uchel Lys; yr Uwch Farnwriaeth; 
ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor Rheolau Gweithdrefnau Troseddol ac 
ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor Rheolau Achosion Sifil; y Comisiwn Adolygu 
Achosion Troseddol; y Coleg Barnwrol; Swyddfa’r Arglwydd Brif Ustus; 
newyddiadurwyr; a gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, gan gynnwys y rheini mewn 
practis annibynnol a chyfreithwyr mewnol sy’n gweithio i’r prif sefydliadau 
cyfryngau print a darlledu. 

1.8 Yn ogystal, rydym wedi cyflawni rhywfaint o waith arolwg cyfyngedig o Farnwyr 
Rhanbarth (Llysoedd Ynadon) ac o Farnwyr a Chofnodwyr Llys y Goron ar 
faterion penodol. 

 

7 Rydym wedi cynhyrchu catalog cynhwysfawr o achosion unigol o ddirmyg a’u tarddiadau 
yn Atodiad F, ond er gwaethaf ymchwil helaeth, yn wyneb yr amrywiaeth o fathau posibl o 
ddirmyg ni allwn fod yn hyderus ei fod yn cynnwys popeth. Mae hwn ar gael ar-lein ar 
http://lawcommission.justice.gov.uk/consultations/contempt.htm 

8 Adran 3(1).  
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1.9 Rydym wedi bod yn ffodus hefyd o gael cymorth gan yr Athro Cheryl Thomas o 
Sefydliad Barnwrol Coleg Prifysgol Llundain. Mae ei gwaith empirig cyfredol wedi 
bod yn neilltuol o werthfawr o safbwynt adolygu’r achosion o ddirmyg a 
gyflawnwyd gan reithwyr ac yn enwedig y rheini sy’n ymwneud â defnydd 
rheithwyr o’r rhyngrwyd a chyfryngau modern. 

Y PROBLEMAU’R YDYM YN YMDRIN Â HWY 

1.10 Mae Pennod 2 yn ystyried y gyfraith ar ddirmyg trwy gyhoeddi o dan Ddeddf 
Dirmyg Llys 1981 a’r gyfraith gyffredin. Hanfod y broblem a archwilir yn y bennod 
hon yw sut i gydbwyso hawl diffynnydd i achos teg gan dribiwnlys annibynnol a 
diduedd, â hawl y cyhoeddwr i ryddid mynegiant. Rydym yn ystyried hefyd a yw’r 
dull gweithdrefnol yn ddigonol ar gyfer dirmyg trwy gyhoeddi. 

1.11 Codwyd pryderon gan randdeiliaid ynghylch effaith technoleg newydd ar y 
cwestiwn o pwy sy’n cyfrif fel cyhoeddwr i ddibenion y Ddeddf. Fel mae mwy nag 
un rhanddeiliad wedi dweud, mae’r twf mewn cyfryngau cymdeithasol a’r hyn y 
cyfeirir ato fel newyddiaduriaeth dinesydd yn golygu bod “pawb yn gyhoeddwr” 
bellach. Rydym yn archwilio sut y gall fod angen diwygio agweddau sylweddol a 
gweithdrefnol o’r gyfraith er mwyn cynnwys y datblygiadau hyn. 

1.12 Mae Pennod 3 yn ymdrin â’r ddau gwestiwn hanfodol hyn: beth yw cyhoeddiad, a 
phwy sy’n gyhoeddwr? Ein prif nod yw asesu a yw Deddf 1981 yn gallu ymdrin yn 
effeithiol â thechnegau cyfryngol sy’n datblygu’n gyflym, yn enwedig o safbwynt 
cyfryngau cymdeithasol. Nid oes unrhyw gyfraith achos ar y pwynt hwn o dan y 
Ddeddf o fewn Cymru a Lloegr. Rydym yn awyddus hefyd, cyhyd â bod hynny’n 
bosibl, i alluogi Deddf 1981 i ddal i addasu yn y dyfodol, fel y gall barhau i 
gynnwys datblygiadau technolegol. 

1.13 Mae Pennod 4 yn ymwneud â’r broblem ymarferol bresennol o reithwyr sy’n 
ceisio gwybodaeth yn ymwneud â’r achos y tu hwn i’r dystiolaeth a gyflwynir yn y 
llys neu’r rheini sy’n datgelu gwybodaeth yn ymwneud â’u trafodaethau. Unwaith 
eto, mae’n angenrheidiol cael cydbwysedd rhwng buddiannau’r cyhoedd wrth 
weinyddu cyfiawnder, hawl y diffynnydd i achos teg, a hawliau’r rheithwyr yn yr 
achos. 

1.14 Mae Pennod 5 yn edrych ar fathau o ddirmyg troseddol yn wyneb y llys a 
gyflawnwyd yn Llys y Goron neu yn y llysoedd ynadon wrth weithredu 
awdurdodaeth droseddol. Mae gweithdrefnau yn y maes hwn wedi cael eu 
diweddaru’n ddiweddar gan y Pwyllgor Rheolau Gweithdrefnau Troseddol. 
Rydym yn archwilio materion eraill a oedd y tu allan i gwmpas gwaith y Pwyllgor 
hwnnw. Ein prif nod yn y bennod hon yw datgelu’r ansicrwydd ynghylch pwerau 
presennol llysoedd a gwneud cynigion a fyddai’n gwneud y gyfraith yn glir, teg ac 
ymarferol. 
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1.15 Mae, wrth gwrs, sawl math o ddirmyg nad ydym wedi gallu ei archwilio. Mae’r 
rhain yn cynnwys, er enghraifft, datrys y dryswch ynghylch beth yw dirmyg ‘sifil’ a 
beth yw dirmyg ‘troseddol’, neu’r cwestiwn o’r rheolau priodol ar gyfer tystiolaeth 
a ddylai fod ar waith pan fo rhywun yn gwneud cais ar i rywun arall gael eu dal 
mewn dirmyg am fethu â chydymffurfio â gorchymyn llys. Rydym wedi 
canolbwyntio ar y meysydd o angen ymarferol bryd am ddiwygio ac, felly, mae 
hyn o anghrenraid wedi cyfyngu ar gwmpas y prosiect. Rydym, fodd bynnag, 
wedi ystyried sefyllfa achosion sifil o safbwynt y rheol atebolrwydd llym o dan 
adran 2(2) o Ddeddf 1981. Yn yr un modd, dychmygwn fod ein cynigion mewn 
perthynas â dirmyg rheithiwr yn berthnasol i reithwyr mewn achosion sifil. 

YR YMGYNGHORIAD 

1.16 Mae’r papur hwn wedi ei gyfyngu i drafod y materion ymarferol penodol a nodwyd 
uchod. Rydym hefyd wedi paratoi cyfres o atodiadau manwl yn ymwneud â’r 
canlynol: cefndir Deddf 1981, cyd-destun Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop i’r 
diwygiadau, cyfraith gymharol a diwygio cyfreithiol, canlyniadau arolygon, catalog 
o enghreifftiau penodol o ddirmyg, a’r asesiad o’r effaith. Mae’r rhain ar gael ar-
lein ar http://lawcommission.justice.gov.uk/consultations/contempt.htm. 

1.17 Mae’r ymgynghoriad hwn yn cau ar 28 Chwefror 2013. Gellir darparu ymatebion 
ar-lein ar https://consult.justice.gov.uk/law-commission/contempt, yn ogystal â 
thrwy e-bost a thrwy’r post. 

CYDNABYDDIAETH 

1.18 Rydym wedi cael ein helpu’n fawr iawn hefyd gan y bobl ganlynol ac rydym yn 
ddiolchgar iawn iddynt. Y rhain yw’r Athro Ian Cram, Ei Anrhydedd y Barnwr 
Dawson, Yr Athro Helen Fenwick, Yr Athro Gavin Phillipson, Yr Athro ATH Smith, 
Yr Athro Cheryl Thomas, Mr Nick Taylor, Mr Micheal O’Floinn, Mr Ustus 
Tugendhat, Mr Ustus Fulford, Ei Anrhydedd y Barnwr Wait, Yr Athro Ian Walden, 
Yr Athro Michael Hirst, y Prif Ynad Howard Riddle, a staff y Coleg Barnwrol. 
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PENNOD 2 
DIRMYG TRWY GYHOEDDI  

CYFLWYNIAD 

2.1 Mae’r bennod hon yn ystyried y gyfraith ar ddirmyg trwy gyhoeddi dan Ddeddf 
Dirmyg Llys 1981 a’r gyfraith gyffredin. Yn fyr, trwy statud, mae cyhoeddi sy’n 
digwydd pan fydd achos sifil neu achos o drosedd yn weithredol sy’n creu risg 
sylweddol o niweidio neu rwystro achos yn drosedd yn annibynnol ar a oedd y 
cyhoeddwr yn ymwybodol o’r risg neu beidio. Yn y gyfraith gyffredin, mae hefyd 
yn drosedd cyhoeddi deunydd a fwriedir i rwystro neu niweidio achos sifil neu 
achos o drosedd hyd yn oes os nad ydynt ar y pryd yn weithredol. Mae mathau 
eraill o ddirmyg trwy gyhoeddi, megis dan adran 12 Deddf Gweinyddu 
Cyfiawnder 1960, y tu hwnt i gwmpas y papur ymgynghori hwn.1    

2.2 Cafodd y ddeddf ar ddirmyg trwy gyhoeddi ei hadolygu’n sylweddol yn Neddf 
1981 yn dilyn achos y Sunday Times,2 lle cafodd Llys Hawliau Dynol Ewrop 
(LlHDE) fod y ddeddf ar ddirmyg atebolrwydd caeth yn anghydnaws ag erthygl 10 
y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (CEHD). Roedd y diwygiadau a 
gyflwynwyd yn seiliedig i raddau helaeth ar argymhellion cynharach Pwyllgor 
Phillimore.3 Er hynny, goroesodd rhai agweddau o’r gyfraith gyffredin a fodolai o’r 
blaen.4 

2.3 Mae’r bennod hon yn cychwyn gydag esboniad byr o’r sail resymegol ar gyfer y 
math hwn o ddirmyg ac effaith y CEHD.5 Mae wedyn yn bwrw golwg ar y 
darpariaethau statudol sy’n ymdrin â’r diffiniad o achos gweithredol, y rheol 
atebolrwydd caeth, a’r eithriad i’r rheol dan adran 5 Deddf 1981. Mae’r bennod yn 
symud i ganolbwyntio ar safbwynt y gyfraith gyffredin mewn perthynas â dirmyg 
bwriadol. Yn dilyn hynny, ystyrir y rheolau tystiolaethol a threfniadol perthnasol. 
Yna ystyrir cyfyngiadau adrodd dan adrannau 4(2) ac 11. Yn olaf, mae’r bennod 
yn trafod y cosbau priodol. 

Y SAIL RESYMEGOL AR GYFER DIRMYG TRWY GYHOEDDI  

2.4 Mae’r sail resymegol ar gyfer trosedd o ddirmyg trwy gyhoeddi yn codi o’r angen i 
amddiffyn yr hawl i achos teg, sydd bellach wedi’i gynnwys yn erthygl 6 y CEHD. 
Fel yr eglura’r Athro Smith, 

Y gwrthwynebiad sylfaenol i gyhoeddi deunydd niweidiol yw fod gan 
berson yr hawl i gael ei farnu yn ôl y dystiolaeth a roddir yn gywir o 

 

1  Mae Adran 12 yn ymdrin â chyhoeddiadau sy’n gysylltiedig â mathau arbennig o achos 
sy’n ymwneud â phlant, iechyd meddwl neu allu meddyliol, diogelwch cenedlaethol neu 
“proses, darganfyddiad neu ddyfais sy’n gyfrinachol”. 

2 Sunday Times v UK (1979) 2 Adroddiadau Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 245 (Cais Rhif 
6538/74).  

3 Adroddiad y Pwyllgor ar Ddirmyg Llys (1974) Gorchymyn 5794. Gweler Atodiad A yn 
gyffredinol.  

4 Mae’r gyfraith gyffredin hefyd wedi goroesi mewn awdurdodaethau eraill. Gweler Atodiad C 
yn gyffredinol.  

5 Gellir cael rhagor o fanylion yn Atodiad B. 
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flaen y llys, ac ar y dystiolaeth hon yn unig. Gellir archwilio’r 
dystiolaeth hon drwy holi a chroesholi’r tystion, ac fe’i gwelir gan bob 
aelod o’r rheithgor.  

At hynny, mae gan y gyfraith gyffredin reolau tystiolaeth gwaharddol 
neilltuol … sydd wedi’u bwriadu ar gyfer diogelu uniondeb trefn yr 
achos.  Caiff yr uniondeb hwnnw ei gyfaddawdu os cyflwynir deunydd 
allanol i’r drefn, fel y gwneir o bosibl pan fydd sylwebaeth niweidiol ar 
gael i aelodau’r cyhoedd a fydd yn y pen draw yn ffurfio’r rheithgor.6 

2.5 Ar y llaw arall, mae hefyd yn angenrheidiol i amddiffyn yr hawl i ryddid mynegiant, 
yn enwedig gan fod adrodd ar achosion cyfreithiol yn cyflawni diddordeb 
cyhoeddus pwysig.   

2.6 Mae erthygl 10 y CEDH yn darparu: 

1. Mae gan bawb yr hawl i ryddid mynegiant. Bydd yr hawl hwn yn 
cynnwys y rhyddid i feddu ar farn ac i dderbyn gwybodaeth a 
syniadau a’u cyfrannu heb ymyrraeth gan awdurdod cyhoeddus ac ni 
waeth beth fo’r ffiniau …  

2.7 Serch hynny, gall yr hawl fod wedi’i gyfyngu: 

2. Gall cyflawni’r rhyddid hwn, gan fod dyletswyddau a chyfrifoldebau 
yn perthyn iddo, fod yn amodol ar y ffurfioldebau, yr amodau, y 
cyfyngiadau neu’r cosbau hynny a ragnodir gan y gyfraith ac sy’n 
angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd, er budd diogelwch y 
wlad, cywirdeb tiriogaethol neu ddiogelwch cyhoeddus, er mwyn atal 
anhrefn neu droseddu, er mwyn diogelu iechyd neu foesau, er mwyn 
amddiffyn enw da neu hawliau eraill, er mwyn atal datgelu 
gwybodaeth a gafwyd yn gyfrinachol, neu er mwyn cynnal awdurdod 
ac amhleidioldeb y farnwriaeth. 

2.8 Mae erthygl 10 yn amlwg yn ymwneud â’r drosedd o ddirmyg trwy gyhoeddi yn ei 
ffurfiau statudol ac yn y gyfraith gyffredin ac, felly, mae gofyn cyfiawnhau’r 
cyfyngiadau hyn ar ryddid mynegiant dan erthygl 10(2). Gan hynny, mae’n rhaid i 
unrhyw gyfyngiad gael ei ragnodi gan y gyfraith; dilyn amcan cyfreithlon (sef 
cynnal awdurdod ac amhleidioldeb y farnwriaeth neu amddiffyn enw da neu 
hawliau eraill, yn enwedig eu hawliau dan erthygl 6); a bod yn angenrheidiol 
mewn cymdeithas ddemocrataidd, gan gynnwys bod yn gyfatebol. Rydym yn 
ystyried goblygiadau’r ddeddf bresennol ac unrhyw ddiwygiadau arfaethedig i 
hawliau dynol yn fyr trwy’r bennod hon. Gellir dod o hyd i ddadansoddiad manwl 
pellach yn yr atodiad ar-lein i’r papur ymgynghori hwn.7 

 

6 A T H Smith, Reforming the New Zealand Law of Contempt of Court: An Issues/Discussion 
Paper (2011) para 2.5 i 2.6, http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/contempt_of_court.pdf 
(cyrchwyd 1 Tach 2012).  

7 Gweler Atodiad B yn gyffredinol. 
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ACHOSION GWEITHREDOL DAN DDEDDF 1981 

Y Ddeddf bresennol 

2.9 Gellir cyflawni dirmyg trwy gyhoeddi ag atebolrwydd caeth, sy’n cael ei ddiffinio 
mewn statud, yn unig mewn perthynas ag achosion neilltuol sy’n weithredol adeg 
y cyhoeddi, fel y’i diffinnir gan Atodlen 1 i’r Ddeddf.8 Yn gyffredinol, mae achosion 
troseddol yn weithredol o’r pwynt arestio heb warant, cyhoeddi gwarant ar gyfer 
arestio neu wysio, cyflwyno ditment, neu gyhuddiad ar lafar, pa un bynnag sy’n 
digwydd gyntaf.  

2.10 Mae achosion troseddol yn peidio â bod yn weithredol pan gaiff y diffynnydd ei 
ryddfarnu neu ei ddedfrydu,9 neu “gan unrhyw ddyfarniad, darganfyddiad, 
gorchymyn neu benderfyniad arall sy’n dod â’r achos i ben” neu “gan dor parhad 
neu gan weithrediad o’r gyfraith”.10 Os bydd gwarant arestio yn cael ei chyhoeddi 
ond na wneir arestiad, bydd achos yn peidio â bod yn weithredol flwyddyn wedi 
cyhoeddi’r warant. 

2.11 Gellir cychwyn y cyfnod gweithredol hefyd mewn perthynas ag achosion sifil,11 
cwestau crwner12 a rhai tribiwnlysoedd ymchwiliad.13   

2.12 Ymdrinnir ag achosion apeliadol (hynny yw apeliadau, ceisiadau am adolygiad 
barnwrol neu apeliadau yn ôl yr achos a nodir) fel achosion ar wahân i’r rhai yn yr 
achos cyntaf. Mewn apeliadau troseddol a sifil fel ei gilydd, mae achosion yn 
weithredol o’r adeg pan gychwynnir y broses apelio tan ei bod “wedi’i 
phenderfynu neu ei gadael, ei therfynu neu ei thynnu yn ei hôl”.14 Lle ceir achos 
newydd o ganlyniad i’r broses apêl (megis aildreial), ystyrir ei fod yn weithredol o 
ddiwedd yr achos apeliadol.15  

2.13 Er fod yr atebolrwydd yn gaeth,16 dan adran 13 nid oes amddiffyniad o gyhoeddi    
diniwed os nad yw’r cyhoeddwr “yn gwybod a heb fod â rheswm i dybio fod achos 
perthnasol yn weithredol”.17  

Problemau ac atebion posibl  

2.14 Mae cyfraith achosion gyfyngedig iawn ar y gofyniad bod achos yn weithredol. 
Mae ein trafodaethau rhagarweiniol â rhanddeiliaid wedi dangos bod pryderon 

 

8 Adran 2(3), a 2(4). Mae Atodlen 1 yn cyflwyno’n fanwl pan fydd achosion yn “weithredol” 
ac yn cynnig darpariaethau deongliadol. Mae Adran 19 yn egluro ystyr “llys” a “chamau 
cyfreithiol”.                                                               

9 Fel y’u diffinnir yn fras yn Atodlen 1, para 6. 
10 Atodlen 1, para 5.  
11 Atodlen 1, para 12 a 13. 
12 Peacock v London Weekend Television (1986) 150 Justice of the Peace 71. 
13 Adran 20. 
14 Atodlen 1, para 15.  
15 Atodlen 1, para 16.  
16 Mae Adran 1 y Ddeddf yn egluro “yn y Ddeddf hon golyga’r ‘rheol atebolrwydd caeth’ y 

rheol gyfreithiol y gellir drwyddi drin ymddygiad fel dirmyg llys sy’n tueddu i ymyrryd â 
chwrs cyfiawnder yn enwedig achosion cyfreithiol ni waeth heb a oes bwriad i wneud 
hynny ai peidio”. 

17 Gweler Pennod 3 para 3.42 a 3.71. 
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ynghylch a yw’r cyfnod gweithredol yn cynnwys y cyfnod priodol o amser o 
gwmpas achos llys. Mae’n rhaid i’r ddadl ynglŷn â pha bryd y mae’n briodol i’r 
gyfraith ddiogelu achosion trwy eu dosbarthu fel rhai gweithredol gael ei gweld o 
reidrwydd yng ngoleuni’r ffactor mynd dros gof fel y’i gelwir – y farn fod 
rheithgorau a barnwyr yn llai tebygol o gael eu dylanwadu gan ddeunydd, po hiraf 
y’i cyhoeddir cyn yr achos.18 

2.15 O ran achosion troseddol, fe all fod yn anodd i’r cyfryngau gael gafael ar 
wybodaeth ynghylch a yw person wedi’i arestio neu warant i arestio wedi’i 
chyhoeddi. Dywedodd rhai rhanddeiliaid wrthym nad oes cysondeb yn y ffordd y 
bydd heddluoedd yn rhyddhau enwau restiedigion. Mewn rhai achosion, gallai’r 
cyhoeddwr fod wedi’i ddiogelu gan yr amddiffyniad o gyhoeddi diniwed yn adran 
3 os byddant yn cyhoeddi deunydd am rywun heb iddynt fod yn gwybod ei fod ef 
neu ei bod hi yn restiedigion.19 Tra na fyddai methiant yr heddlu i roi enw’r 
restiedig yn sefydlu’r amddiffyniad yn derfynol, rydym yn ystyried y dylid sefydlu’r 
amddiffyniad lle ceir cais penodol am gadarnhad mai person a enwyd oedd y 
restiedig a bod yr heddlu yn ateb, gan wadu fod y person hwn wedi’i arestio. Pe 
bai’r heddlu yn gwrthod â gwneud sylw yn dilyn cais o’r fath, gallai sefydlu’r 
amddiffyniad ddibynnu ar ba wybodaeth sydd gan y cynrychiolydd o’r cyfryngau 
a’u harweiniodd at wneud ymholiad o’r fath ac a oes ganddynt hwy, felly, “reswm 
i amau” fod achos yn weithredol, fel sy’n ofynnol gan adran 3 

2.16 Mae problem ychwanegol yn codi am fod rhai unigolion yn cael eu harestio a’u 
bod yn parhau ar fechnïaeth am nifer o fisoedd cyn bod cyhuddiadau yn cael eu 
dwyn neu eu bod yn cael eu rhyddhau o fechnïaeth. O ganlyniad, fe eill fod 
cyfnod o amser sylweddol pan fydd cyfyngu ar gyhoeddi ond nad oes achos ar 
fin digwydd. Gall hefyd fod yn anodd i gyhoeddwr benderfynu a yw unigolyn wedi 
cael ei ryddhau o fechnïaeth.   

2.17 Mae’r problemau hyn yn codi’r cwestiwn a ddylid cychwyn y cyfnod gweithredol 
nid ar adeg yr arestio, ond yn ddiweddarach, megis adeg y cyhuddo. Er hynny, 
gallai hynny gynyddu’r risg o niwed difrifol i’r achos, yn enwedig mewn achosion 
lle ceir enwogrwydd neu pe bai cyfnod byr o amser yn unig rhwng y cyhuddiad a’r 
treial. Er i adroddiad Phillimore argymell y dylai’r cyfnod gweithredol gychwyn 
adeg y cyhuddo,20 cafodd hyn ei wrthod yn y Mesur Dirmyg Llys yn dilyn 
enghreifftiau eithafol o ymddygiad yr heddlu a’r wasg yn y cyfnod rhwng arestio a 
chyhuddo Peter Sutcliffe.21 Ystyriaeth ychwanegol o blaid y sefyllfa bresennol yw 
fod y ffactor mynd dros gof yn rhoi rhywfaint o amddiffyn i’r rhai sy’n cyhoeddi 
deunydd yn ystod y cyfnod gweithredol ond ymhell cyn y treial: nid yw cychwyn y 
cyfnod gweithredol yn waharddiad awtomatig rhag cyhoeddi, ond yn gyfyngiad 
wedi’i gyfyngu i’r gofyniad fod y cyhoeddiad yn creu risg sylweddol o niwed neu 
rwystr difrifol.   

 

18 Er gall effaith y ffactor mynd dros gof gael ei leihau’r dyddiau hyn drwy gynnal archifau ar-
lein. Mae a wnelo’r mater hwn hefyd â’r cwestiwn o gyhoeddi parhaus yr ymdrinnir ag ef 
ym Mhennod 3 para 3.50 ac wedi hynny. Hefyd, gweler y drafodaeth ar brawf A 2(2) ym 
mharagraff 2.29 ac wedi hynny isod.  

19 Gweler Pennod 3 para 3.42 a 3.71. 
20 Adroddiad Phillimore para 123. 
21 Miller para 6.20. 
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2.18 I’r gwrthwyneb, mae rhai rhanddeiliaid wedi awgrymu y dylai’r cyfnod gweithredol 
gychwyn hyd yn oed yn gynharach i gynnwys yr effaith ar achosion posibl yn y 
dyfodol lle na fu arestio, neu warant i arestio, hyd yma. Mae’r awgrym hwn yn 
gysylltiedig â phryderon ynghylch effaith niweidiol adrodd ar achosion amlwg cyn 
i’r rhai a ddrwgdybir gael eu henwi neu eu harestio na bod gwarant yn cael ei 
harwyddo.22   

2.19 Ystyriwn mai’r anhawster yw sicrhau nad yw cyhoeddwyr mewn perygl annheg o 
gyflawni dirmyg wrth gyhoeddi materion ynghylch restiedig nad ydynt yn gwybod 
pwy ydyw neu ynghylch rhywun nad yw’r cyhoeddwr yn ymwybodol ei fod wedi ei 
arestio. Mae amddiffyniad adran 3 yn ateb y pryder hwnnw yn rhannol.23 Nid 
ydym yn ystyried bod achos cryf dros newid cychwyn achos gweithredol i’r man 
lle gwneir cyhuddiad ac rydym o blaid cadw’r trigeri arestio presennol; cyhoeddi 
gwarant neu wŷs. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn cytuno y dylai’r 
trigeri achosion gweithredol presennol fel y’u cynhwysir yn Neddf 1981 
aros fel y maent?   

2.20 Serch hynny, credwn y gellir cyflwyno diwygiadau pellach er sicrhau gweithredu’r 
Ddeddf yn deg a sicrhau mwy o sicrwydd a chysondeb wrth ei chymhwyso. 
Cynigiwn fod y Swyddfa Gartref yn gofyn i Gymdeithas Prif Swyddogion yr 
Heddlu24 gyhoeddi cyfarwyddyd, i’w ddosbarthu i heddluoedd, a fyddai’n annog yr 
heddlu i fabwysiadu trefn gyson o wneud penderfyniadau ynghylch p’un ai i 
ryddhau gwybodaeth am restiedigion yn dilyn cais gan y cyfryngau i enwi’r 
restiedig. Ystyriwn y dylai polisi o’r fath sefydlu, yn gyffredinol, bod enwau 
restiedigion yn cael eu rhyddhau ond y bydd angen rhoi dulliau diogelu addas yn 
eu lle i sicrhau fod rhai enwau yn cael eu celu, er enghraifft, lle byddai’n arwain at 
enwi achwynydd yn anghyfreithlon, lle bo’r restiedig yn ifanc neu lle y byddir o 
bosibl yn rhwystro ymchwiliad cyfredol. Ystyriwn y dylai camau diogelu o’r fath 
gael eu diffinio yn eang o gofio, unwaith y bydd enw wedi ei ryddhau, ei bod yn 
bosibl na fydd modd ei dynnu’n ôl. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn 
cytuno y dylai heddluoedd fabwysiadu polisi cyson ynghylch p’un ai i 
ryddhau gwybodaeth am restiedigion, gyda dulliau diogelu addas?  

2.21 Yn olaf, mewn perthynas â chychwyn achosion gweithredol, rydym yn ystyried y 
sefyllfa ynglŷn ag estraddodi i Gymru a Lloegr, hynny yw, peirianwaith i ddod â 
pherson i mewn i’r awdurdodaeth ddomestig o awdurdodaeth estron. Mewn 
perthynas ag achosion sy’n ymwneud â dychweliadau o’r Undeb Ewropeaidd neu 
Gibraltar (gwladwriaethau categori 1 dan Ddeddf Estraddodi 2003), mae angen 
cyhoeddi gwarant arestio ddomestig cyn cyhoeddi Gwarant Arestio Ewropeaidd 
(GAE).25 Mewn perthynas â dychweliadau o wladwriaethau eraill (tiriogaethau 
categori 2, sef rhai gwladwriaethau dynodedig y tu allan i’r UE), nid oes angen 
gwarant estraddodi ond cyhoeddir gwarant arestio ddomestig a’i hanfon gyda’r 
cais am estraddodiad i’r wladwriaeth estron. Yn y naill neu’r llall o’r amgylchiadau 
hyn, byddai’r cyfnod gweithredol yn cychwyn gyda chyhoeddi’r warant arestio 
ddomestig.   

 

22 Byddai’r cyfnod hwn yn dod beth bynnag o dan y gyfraith ar ddirmyg bwriadol. Gweler para 
2.56 ac wedi hynny isod.  

23 Gweler Pennod 3 para 3.42 a 3.71. 
24  Neu gan y Coleg Heddlua, os yw’n briodol.   
25 Deddf Estraddodi 2003, Adran 142(2)(b).  
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2.22 Gall fod pryderon y gallai fod oedi sylweddol mewn achosion estraddodi cyn y 
gellid dal yr un a ddrwgdybir a’i ddychwelyd i’r awdurdodaeth hon. Gallai hyn 
olygu fod cyfnod estynedig pan fydd sylw yn y cyfryngau wedi’i gyfyngu. Er 
hynny, ystyriwn fod yr oedi yma wedi’i liniaru pan gymerir i ystyriaeth y ffaith y 
bydd  achosion yn parhau i fod yn weithredol yn dilyn cyhoeddi gwarant i arestio 
am gyfnod o un flwyddyn yn unig.26 Tra na fydd y warant yn dod i ben ddeuddeg 
mis ar ôl ei chyhoeddi, fe fydd y cyfnod gweithredol. At hyn, mae’r ffactor mynd 
dros gof yn rhoi peth diogelwch i’r sawl sy’n cyhoeddi pan fydd yna warant 
estraddodi gyfredol, ond nad yw’r un a ddrwgdybir wedi ei ddal er mwyn ei 
ddychwelyd i’r awdurdodaeth ddomestig ac yr ystyrir bod yr achos yn dal i fod yn 
weithredol (sef o fewn deuddeng mis cyntaf y warant). O ganlyniad, ni welwn 
unrhyw reswm pam na ddylid cychwyn y cyfnod gweithredol gyda chyhoeddi 
gwarant arestio mewn achosion estraddodi. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy 
yn cytuno y dylai cyhoeddi warant arestio gychwyn y cyfnod gweithredol 
mewn achosion estraddodi?    

2.23 Mae’r cwestiwn hefyd wedi codi a yw hi’n angenrheidiol i achosion barhau’n 
weithredol tan i’r ddedfryd gael ei rhoi. Mae rhai rhanddeiliaid wedi awgrymu y 
gallai’r cyfnod gweithredol ddod i ben yn ddiogel pan fyddai rheithfarnau’r holl 
achosion ar y ditiad/cyhuddiadau wedi’u dwyn. Yn ymarferol, y mae’n bosibl fod y 
risg y byddai cyhoeddi rhwng y dyfarniad ac, os yw’n euog, y ddedfryd yn peri 
niwed difrifol yn llai tebygol am y bydd y ddedfryd yn cael ei rhoi gan y barnwr yn 
unig neu gan ynadon. Ar y llaw arall, gall fod pryderon y gallai’r rhai sy’n dedfrydu 
fod yn agored i ddylanwad adrodd gan y cyfryngau. 

2.24 Ceir tystiolaeth sy’n awgrymu fod llawer o gyhoeddwyr cyfrifol yn ymdrin â’r 
dyfarniad terfynol fel diwedd y cyfnod gweithredol. Mae’n amlwg fod achos dros 
gysoni’r gyfraith â’r arfer gyfredol. Er hynny, mae hefyd yn ofynnol i rybuddio yn 
erbyn creu hinsawdd – yn enwedig mewn achosion o enwogrwydd – a allai 
gyflwyno’r syniad fod barnwr neu ynad wedi ei ddylanwadu yn amhriodol gan 
ddeunydd niweidiol pan fydd yn rhoi’r ddedfryd.27 A yw’r sawl yr ymgynghorir â 
hwy yn cytuno y dylid diwygio achosion gweithredol dan Ddeddf 1981 fel 
eu bod yn diweddu gyda rhoi’r dyfarniad terfynol yn yr achos? 

PERYGL SYLWEDDOL O NIWED NEU RWYSTR DIFRIFOL DAN DDEDDF 
1981 

Pwy ellid eu niweidio?  

2.25 Mae ymchwil empirig dibynadwy yng Nghymru a Lloegr ar effaith 
cyhoeddusrwydd ar reithgorau a phenderfyniadau barnwrol yn gymharol brin. Un 
eithriad yw’r ymchwil a arweiniwyd gan yr Athro Cheryl Thomas a ddarganfu fod 

 

26 Yn ddamcaniaethol, mae perygl, os cyhoeddir gwarant arestio a bod y cyfnod gweithredu 
yn dod i ben ar ôl 12 mis, ond nad yw’r un a ddrwgdybir yn cael ei ddal tan ar ôl peth 
amser wedi i’r cyfnod ddod i ben, na fydd ailddechrau ar achos gweithredol ddim ond pan 
arestir yr un a ddrwgdybir ar ryw adeg yn y dyfodol. Mewn senario o’r fath, ceir cyfnod o 
amser pan fo’r achos yn anweithredol, ac felly mae’r cyfryngau yn rhydd i gyhoeddi 
deunydd am yr achos. Fodd bynnag, ystyriwn y byddai senario o’r fath yn un anarferol dros 
ben.  

27 Gweler para 2.26 i 2.28 isod. Yn amlwg, gall fod perygl y gwyrdroir yr euogfarn ar apêl ac 
yn amodol ar ail achos, ond gall yr adrodd niweidiol posibl hwnnw fod wedi digwydd yn y 
bwlch rhwng yr euogfarn a’r apêl. Fodd bynnag, ystyriwn na ellir mynd i’r afael â’r broblem 
hon heb gyfyngu eithafol ar ryddid mynegiant.   



 11

dros draean o’r rheithwyr a holwyd oedd wedi gwasanaethu mewn achosion 
amlwg yn cofio peth o’r adrodd gan y cyfryngau cyn yr achos, tra roedd pumed yn 
dweud iddynt ei chael hi’n anodd rhoi adroddiadau o’r fath o’u meddwl.28 Mae 
rhywfaint o ymchwil hefyd wedi’i gynnal mewn awdurdodaethau eraill, er ei fod 
wedi dod i gasgliadau gwahanol a’i fod hefyd yn aml wedi’i gynnal cyn y defnydd 
eang o’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol (ac wrth gwrs mae rheithwyr 
mewn awdurdodaethau eraill yn cael eu cyfarwyddo’n wahanol a’u cyfyngu yn yr 
hyn y gallant ei wneud, ac mae natur cyhoeddiadau hefyd yn amrywio rhwng 
awdurdodaethau).29 

2.26 Tan yn ddiweddar, roedd y llysoedd yn ystyried fod rheithwyr yn arbennig o 
agored i ddylanwad y cyfryngau. Er hynny, awgrymwyd y gallai fod gan y 
llysoedd fwy o ffydd yng ngallu rheithwyr i ystyried y dystiolaeth a glywyd yn y llys 
yn unig, gyda “drama’r achos” yn ffactor o ran canolbwyntio sylw rheithwyr.30 
Rydym yn cydnabod, serch hynny, na ellir “rhoi  statws egwyddorion cyfreithiol“ i’r 
farn farwnol ar ba mor agored i’w dylanwadu y mae rheithwyr “ac a dweud y gwir 
nid ydynt ddim mwy na myfyrdodau barnwyr unigol sy’n seiliedig ar brofiad a 
synnwyr cyffredin”.31   

2.27 Mae gan lysoedd farn wahanol ar y posibilrwydd fod barnwyr proffesiynol yn cael 
eu dylanwadu gan gyhoeddusrwydd a roir i achos, boed hynny’n ymwybodol 
neu’n anymwybodol.32 Serch hynny, maent wedi nodi’r perygl y bydd y cyhoedd 
yn meddwl fod gan farnwyr ragfarn yn sgil cyhoeddusrwydd, hyd yn oed os nad 
oes mewn gwirionedd.33   

 

28 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 40 i 
42. 

29 Gweler T Honess, S Barker, E Charman a M Levi, “Empirical and Legal Perspectives on 
the Impact of Pre-trial Publicity” [2002] Criminal Law Review 719, 721 i 727; J 
Armstrong Brandwood, “You Say ‘Fair Trial’ and I Say ‘Free Press’: British and American 
Approaches to Protecting Defendants’ Rights in High Profile Trials” (2000) 75 New York 
University Law Review 1412, 1417 i 1418; W Young, N Cameron a Y Tinsley, Law Juries 
in Criminal Trials, Part Two: A Summary of the Research Findings (Law Commission of 
New Zealand Preliminary Paper 37, Cyfrol 2, 1999) tud 60 i 62, 
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/1999/11/Publication_76_159_PP
37Vol2.pdf (cyrchwyd ddiwethaf 1 Tach 2012); E Brickman, J Blackman, R Futterman a J 
Dinnerstein, “How Juror Internet Use Has Changed the American Jury” (2008) 1 Journal of 
Court Innovation 287, 289 i 291; a M Chesterman, J Chan a S Hampton, Managing 
Prejudicial Publicity: An Empirical Study of Criminal Jury Trials in New South Wales 
(2001), 
http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/articleIDs/F6283F64E9523039CA257060007D13C
2/$file/mpp_rep.pdf (cyrchwyd ddiwethaf 1 Tach 2012).   

30 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-118 a 4-121. Ystyrier hefyd y canfyddiadau 
ymchwil fod gwybod am euogfarn flaenorol yr amddiffynnydd yn cael effaith ragfarnllyd ar 
reithwyr. Manylir ar hyn yn Evidence in Criminal Proceedings: Previous Misconduct of a 
Defendant (1996) Papur Ymgynghorol Comisiwn y Gyfraith Rhif 141, Atodiadau C a D. 

31 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-72. 
32 Gweler, ee, R v Davies ex p Delbert-Evans [1945] KB 435, 442 i 443; R v Duffy ex p Nash 

[1960] 2 QB 188, 200; A-G v Times Newspapers Ltd [1974] AC 273, 301; Re Lonrho Plc 
[1990] 2 AC 154, 209; ac A-G v BBC [1981] AC 303, 335 a 343. Cymharer y sefyllfa yn yr 
Alban: B Pillans, “Publication Contempt in Scotland: A Step Backwards?” [2009] 
Communications Law 90. 

33 A-G v Channel Four Television Co Ltd [1988] Criminal Law Review 237. 
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2.28 Yn hanesyddol, mae’n ymddangos fod y llysoedd wedi bod o’r farn y dylid trin 
ynadon lleyg yn yr un modd â rheithwyr, er y ceir barn fwy diweddar sy’n mynnu 
fod hyfforddiant a phrofiad mainc leyg yn ei gwneud yn llai agored i ragfarn nag 
yw rheithwyr.34 Gall tystion a phartïon i’r achos hefyd fod yn agored i gael eu 
dylanwadu gan gyhoeddi rhagfarnllyd.35  

Y Ddeddf bresennol 

2.29 Mae Adran 2(2) Deddf 1981 yn sefydlu fod: 

Y rheol atebolrwydd caeth yn berthnasol yn unig i gyhoeddiad sy’n 
creu risg sylweddol y bydd cwrs cyfiawnder yn yr achos dan sylw yn 
cael ei rwystro neu ei niweidio’n ddifrifol. 

Risg sylweddol o niwed difrifol 

2.30 Yn Y Twrnai Cyffredinol yn erbyn MGN Ltd,36 mynegodd yr Arglwydd Ustus 
Schiemann ddeg egwyddor allweddol “sy’n rheoli cymhwyso’r rheol atebolrwydd 
caeth”:37    

Egwyddor  (1) Rhaid penderfynu pob achos ar ei ffeithiau ei hun.   

2.31 Nid oes rheolau caeth ynghylch pa gategorïau o ddefnydd y gellir eu cyhoeddi, 
neu na ellir eu cyhoeddi, unwaith y bydd yr achos yn weithredol. Er enghraifft, 
gallai’r canlynol olygu dirmyg, ond nid bob tro: cyhoeddi euogfarnau blaenorol 
neu gymeriad drwg arall y diffynnydd; datgelu bod diffynnydd yn wynebu 
cyhuddiadau eraill; datganiadau uniongyrchol neu anuniongyrchol o fod yn euog 
neu’n ddieuog; neu gyhoeddi cyfaddefiadau neu gyffesion.38  

Egwyddor (2) Bydd y llys yn edrych ar bob cyhoeddiad ar wahân ac 
yn rhoi prawf ar faterion fel y maent adeg y cyhoeddi … serch hynny, 
nid yw’r ffaith syml y ceir, oherwydd cyhoeddiadau cynharach, 

 

34 Cymharer A-G v Times Newspapers Ltd [1974] AC 273, 309 a R (Mahfouz) v Professional 
Conduct Committee of the General Medical Council [2004] EWCA Civ 233, [2004] All ER 
114 at [23]. Ystyrier hefyd y canfyddiadau ymchwil ar yr effaith ragfarnllyd ar ynadon gan 
euogfarnau blaenorol yr amddiffynnydd. Manylir ar hyn yn Evidence of Bad Character in 
Criminal Proceedings, (2001) Law Com No 273, Atodiad A. 

35 A-G v MGN Ltd [2011] EWHC 2074 (Admin), [2012] 1 WLR 2408 ac A-G v Times 
Newspapers Ltd [1974] AC 273, 296, er gweler hefyd  Vine Products Ltd v Green [1966] 
Ch 484, 496 a Pickering v Liverpool Daily Post and Echo Newspapers plc [1991] 2 AC 370, 
425. 

36 [1997] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 284. 
37 [1997] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 284, 289 i 291 (heb droednodiadau), 

dyfynnir yn A-G v Random House Group Ltd [2009] EWHC 1727 (QB), [2010] Adroddiadau 
Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 9 yn [17].  

38 Gweler, ee, A-G v Associated Newspapers Ltd and MGN Ltd [2012] EWHC 2029 (Admin) 
at [29], [2012] All ER (D) 185 (Gorff); A-G v Associated Newspapers [1998] Adroddiadau 
Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau  711; A-G v ITV Central Ltd [2008] EWHC 1984 (Admin), 
[2008] All ER (D) 192 (Gorff); A-G v MGN Ltd [2009] EWHC 1645 (Admin); A-G v MGN Ltd 
[2002] EWHC 907 (Admin); A-G v News Group Newspapers Ltd (1984) 6 Cr App R (S) 
418; A-G v Associated Newspapers Ltd [2011] EWHC 418 (Admin), [2011] 1 WLR 2097; R 
v Bolam ex p Haigh (1949) 93 Solicitors Journal 220; Thorpe v Waugh [1979] CA 
Trawsysgrif Rhifau 282 a 313 a Borrie a Lowe: The Law of Contempt para 5.10. 
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rywfaint o risg o ragfarn yn barod, yn rhwystr rhag canfod fod y 
cyhoeddiad diweddaraf wedi creu risg bellach … . 

2.32 Yn yr un modd, y mae’n bosibl y bydd dirmyg lle bydd y cyhoeddiad diweddaraf 
wedi “gwneud yn waeth neu gynyddu’r risg” a grëwyd gan y cyhoeddiadau 
cynharach.39 Nid yw a oes dirmyg neu beidio yn cael ei benderfynu gan 
ganlyniadau’r achos gweithredol: y cwestiwn yw pa beth sydd dan sylw yn yr 
achos adeg y cyhoeddi.40 Er enghraifft, mewn achos lle mae adnabod rhywun yn 
ffactor, byddai cyhoeddi lluniau o’r diffynnydd yn debygol o fod yn ddirmyg.41 Nid 
yw’r ffaith y bu’n rhaid rhyddhau’r rheithgor yn yr achos gweithredol chwaith yn 
benderfynodol. Serch hynny, bydd y prawf adran 2(2) yn cael ei fodloni lle “y 
byddai’r cyhoeddiad wedi golygu y byddai sail ddifrifol i ddadlau’r achos dros apêl 
pe byddid wedi parhau â’r achos a’i fod wedi arwain at euogfarn”.42  

Egwyddor (3) Mae’n rhaid i’r cyhoeddiad dan sylw greu peth risg y 
bydd cwrs cyfiawnder yn yr achos dan sylw yn cael ei rwystro neu ei 
niweidio gan y cyhoeddiad hwnnw.  

2.33 Ni ellir sefydlu atebolrwydd ar gyd-effaith cyhoeddusrwydd, hynny yw, lle bydd 
gwahanol gyhoeddwyr ar y cyd yn creu risg o niwed neu rwystr difrifol, ond lle na 
fydd cyhoeddwr unigol, ar ei ben ei hun, yn gwneud hynny.43 Mae hyn oherwydd 
bod rhaid sefydlu fod pob cyhoeddwr unigol wedi creu’r risg sylweddol o niwed 
difrifol. Mae’r dull hwn yn cydymffurfio ag athrawiaethau cyfraith droseddol 
uniongred ar atebolrwydd ac yn sicrhau cydymffurfiad ag erthygl 10.44  

2.34 Gellir peri niwed neu rwystr i’r erlyniad neu’r amddiffyniad. Cafwyd yr awgrym fod 
“niwed … yn gyfystyr ag ‘effeithio’n amhriodol’ ar gwrs yr achos”.45   

Egwyddor (4) Fod yn rhaid i’r risg fod yn sylweddol.   

2.35 Nid yw dehongliad y llysoedd wedi bod mor ddefnyddiol ag y gallai fod: mae 
sylweddol yn golygu “nid pell” neu “nid yn ansylweddol” ac mae’n rhaid i’r risg fod 
yn ymarferol yn hytrach nag yn ddamcaniaethol.46  

 

39 A-G v Associated Newspapers Ltd and MGN Ltd [2012] EWHC 2029 (Admin) at [11], 
[2012] All ER (D) 185 (Gorff) . 

40 Gweler Pennod 3 para 3.42 a 3.71. 
41 Gweler, ee, A-G v Express Newspapers [2004] EWHC 2859 (Admin); [2005] Adroddiadau 

Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 13. Gweler hefyd Scottish Daily Record and Sunday Mail 
Ltd v Thomson (2009) HCJAC 24. 

42 A-G v Associated Newspapers Ltd and MGN Ltd [2012] EWHC 2029 (Admin) at [11], 
[2012] All ER (D) 185 (Gorff), yn dyfynnu  Simon Brown LJ yn A-G v Birmingham Post and 
Mail Ltd [1999] 1 WLR 361, 371. 

43 A-G v MGN Ltd [1997] 1 All ER 456. Mae hyn yn wahanol i’r sefyllfa yn y gyfraith gyffredin 
cyn Deddf 198: gweler Atodiad A. 

44 A-G v MGN Ltd [2011] EWHC 2074 (Admin), [2012] 1 WLR 2408 at [17] to [20], er i’r 
Arglwydd Brif Ustus nodi yn yr achos hwnnw yn [19] fod cynigion i ddiwygio’r gyfraith i 
ganiatáu ar gyfer atebolrwydd ar y cyd wedi eu gwneud. Hefyd, gweler para 2.49 isod . 

45 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-99. 
46 A-G v English [1983] 1 AC 116, 141 i 142; A-G v News Group Newspapers Plc [1987] QB 

1, 15; A-G v Guardian Newspapers Ltd (No 3) [1992] 1 WLR 874, 881; A-G v British 
Broadcasting Corporation [1997] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 76, 80. 
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Egwyddor (5) Mae’n rhaid i’r risg sylweddol fod fel y bydd cwrs 
cyfiawnder yn yr achos dan sylw nid yn unig yn cael ei rwystro neu ei 
niweidio ond yn ddifrifol felly.  

2.36 Mae’r llysoedd, eto heb iddo fod yn llawer o gymorth, wedi datgan mai’r ystyr 
cyffredin y dylid ei roi i’r term “difrifol”.47   

Egwyddor (6) Ni fydd y llys yn dyfarnu’n euog o ddirmyg oni bai ei fod 
yn siŵr fod y cyhoeddiad wedi creu’r risg sylweddol hon o’r effaith 
difrifol hwnnw ar gwrs cyfiawnder. 

2.37 Mae’r baich troseddol a safon y prawf yn gymwys. 

Egwyddor (7) Wrth asesu a yw’r cyhoeddiad yn creu’r risg sylweddol 
hon o’r effaith difrifol hwnnw ar gwrs cyfiawnder mae’r canlynol 
ymhlith materion eraill sy’n codi i’w hystyried: (a) y tebygolrwydd bod 
y cyhoeddiad yn dod i sylw rheithiwr posibl; (b) effaith debygol y 
cyhoeddiad ar ddarllenydd cyffredin adeg ei gyhoeddi; ac (c) effaith 
weddilliol y cyhoeddiad ar reithiwr tybiannol adeg yr achos. Y mater 
olaf hwn sy’n hollbwysig …. 

Egwyddor (8) Wrth asesu’r tebygolrwydd fod y cyhoeddiad yn dod i 
sylw rheithiwr posibl bydd y llys yn ystyried ymhlith materion eraill: (a) 
a yw’r cyhoeddiad yn cylchredeg yn yr ardal y bydd y rheithwyr, 
mae’n debyg, yn cael eu tynnu ohoni, a (b) faint o gopïau a 
gylchredir.  

2.38 Felly, fe fyddai’r ffactorau perthnasol pan asesir maint y risg a difrifoldeb y niwed 
yn cynnwys cylchrediad papur newydd yn ardal yr achos, neu hyd unrhyw 
ddarllediad teledu a’i ail ddangosiad. Mae’n amlwg bod angen addasu’r 
egwyddor hon wrth ystyried ei pherthnasedd i’r cyfryngau newydd, er enghraifft, 
fe fydd y nifer o weithiau y bydd rhywun yn cael at gyhoeddiad ar-lein yn ffactor 
berthnasol.48 Nid yw’r ffaith na welodd unrhyw reithiwr y deunydd yn golygu na 
allai unrhyw reithiwr fod wedi gwneud, er y gallai ymateb rheithiwr sydd wedi 
gweld cyhoeddiad fod yn berthnasol.49    

Egwyddor (9) Wrth asesu effaith tebygol y cyhoeddiad ar ddarllenydd 
cyffredin adeg y cyhoeddi bydd y llys yn ystyried ymhlith materion 
eraill: (a) pa mor amlwg yw’r lle a roddir i’r erthygl yn y cyhoeddiad, a 
(b) newydd-deb cynnwys yr erthygl yng nghyd-destun darllenwyr 
tebygol y cyhoeddiad hwnnw. 

2.39 Mae arddull y cyhoeddiad, er enghraifft, adroddiad arbennig o gynhyrfiol, yn 
berthnasol.50  

 

47 A-G v English [1983] 1 AC 116, 142.  
48 A-G v ITN Ltd [1995] 2 All ER 370; A-G v Associated Newspapers Ltd [2011] EWHC 418 

(Admin). 
49 A-G v Guardian Newspapers Ltd [1999] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 904. 
50 A-G v Morgan [1998] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 294. Gweler hefyd A-G 

v British Broadcasting Corporation [1997] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 76. 
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Egwyddor (10) Wrth asesu effaith weddilliol y cyhoeddiad ar reithiwr 
tybiannol adeg yr achos bydd y llys yn ystyried ymhlith materion eraill: 
(a) faint o amser sydd rhwng y cyhoeddi a dyddiad tebygol yr achos, 
(b) yr effaith canolbwyntio o wrando dros gyfnod hir ar y dystiolaeth 
mewn achos, a (c) effaith debygol cyfarwyddiadau’r barnwr I’r 
rheithgor.  

2.40 Mae’n rhaid i’r  llys, felly, ystyried y ffactor mynd dros gof, er na fydd oedi hir 
rhwng cyhoeddi ac achos yn cau allan dedfryd o ddirmyg lle bo’r achos neu’r 
cyhoeddiad yn gofiadwy.51 Fe fydd llys, serch hynny, hefyd yn cymryd i ystyriaeth 
y ffocws sydd gan reithwyr ar y dystiolaeth a gyflwynir yn y llys a’r rhwymedigaeth 
sydd ar y barnwr i roi rhybuddion a chyfarwyddiadau priodol iddynt.52   

2.41 Tra bo’r egwyddorion a grynhoir gan yr Arglwydd Ustus Schiemann yn berthnasol 
yn bennaf i’r risg o niweidio neu rwystro achos troseddol, mae nifer o’r un 
materion, yn cynnwys lleoliad yr achos, natur y cyhoeddiad, a’r cyfnod o amser 
rhwng y cyhoeddi a’r achos, yn berthnasol i achosion sifil.53  

Risg sylweddol o rwystr difrifol  

2.42 Mae wedi ei ddweud nad yw “rhwystro” a “niweidio” yn gysyniadau sydd yn 
eithrio’r naill a’r llall nac yn gyfystyr â’i gilydd, er eu bod yn gorgyffwrdd.54 Prin 
yw’r awdurdodau ar beth a gyfrifir yn “rhwystro” cwrs cyfiawnder dan adran 2(2).    

2.43 Mae cwrs cyfiawnder yn perthyn i “holl broses y gyfraith”55 ac, felly, mae’n 
angenrheidiol ystyried yr effaith y gallai’r cyhoeddiad ei chael ar broses yr achos 
dan sylw. Mae awduron Arlidge, Eady a Smith yn awgrymu fod dylanwadu ar 
ddiffynnydd neu achwynwr i weithredu mewn ffordd arbennig, er enghraifft, i 
ddewis math arbennig o achos, yn gyfystyr â rhwystr.56 Yn Y Twrnai Cyffredinol 
yn erbyn Random House Group Ltd57 mynnid bod cyhoeddiad sy’n arwain at 
geisiadau gan yr amddiffyniad i ryddhau rheithgor, gan achosi oedi a pherygl y 
byddai’r barnwr yn rhyddhau’r rheithgor, yn creu risg sylweddol o rwystr difrifol. Er 
hynny, nid yw’r ffaith fod angen i lys gymryd amser i ystyried effaith 
cyhoeddusrwydd neu i roi cyfarwyddyd i’r rheithgor o angenrheidrwydd yn golygu 
fod cyfiawnder wedi’i rwystro.58 Mae difrïo unigolyn a allai atal tystion yr 

 

51 Gweler A-G v ITN Ltd [1995] 2 All ER 370; A-G v Morgan [1998] Adroddiadau Cyfraith 
Adloniant a’r Cyfryngau 294; A-G v MGN Ltd [2009] EWHC 1645 (Admin). 

52 A-G v Unger [1998] 1 Cr App R 308; A-G v Guardian Newspapers Ltd [1999] Adroddiadau 
Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 904. Cymharer A-G v BBC [1992] Crown Office Digest 
264. 

53 A-G v News Group Newspapers Ltd [1987] QB 1. 
54 A-G v BBC [1992] Crown Office Digest 264; A-G v MGN Ltd [2011] EWHC 2074 (Admin), 

[2012] 1 WLR 2408; A-G v Random House Group Ltd [2009] EWHC 1727 (QB), [2010] 
Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 9; A-G v MGN Ltd (No 2) [2011] EWHC 2383 
(Admin), [2012] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 10. 

55 A-G v Times Newspapers Ltd, The Times 12 Chwef 1983 gan Oliver LJ 
56 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-105 i 4-106. 
57 [2009] EWHC 1727 (QB), [2010] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 9.  
58 A-G v Birmingham Post and Mail Ltd [1999] 1 WLR 361, er, wrth gwrs, nad yw’r prawf o 

dan Adran  2(2) ddim ond yn mynnu risg sylweddol o rwystro difrifol, ac nid rhwystr 
gwirioneddol.  
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amddiffyniad rhag dod ymlaen yn gyfystyr â rhwystro.59 Yn yr un modd, mae 
datgelu cynnig (cyfrinachol) Rhan 36 a wneir mewn achos sifil yn debygol o 
achosi rhoi’r gorau i’r achos ac, felly, yn gyfystyr â rhwystr.60  

Problemau a datrysiadau posibl 

2.44 Fel y nodwyd, mae ystyried adran 2(2) yn gofyn cymryd erthygl 10 i ystyriaeth. 
Mae’r llysoedd domestig wedi mynnu fod y prawf adran                           
2(2) presennol “yn syrthio yn gysurus o fewn y cyfyngiadau a gydnabyddir yn y 
Confensiwn ei hun”61 dan erthygl 10(2). Ond ni ellir pwyso a mesur cysondeb 
canfod dirmyg gyda CEHD yn unig yn nhermau prawf 2(2), gan ei fod yn mynnu 
rhoi ystyriaeth i’r holl amgylchiadau sy’n cyfannu at gyfranoledd, megis pwy yw’r 
dirmygwr a’r beth yw’r gosb a osodwyd. Mae’n rhaid, felly, ei asesu fesul achos.   

2.45 Ar hyn o bryd, mae adran 2 yn cynnwys prawf sydd â dau feincnod: mae’n rhaid i 
lefel y risg fod yn sylweddol; mae’n rhaid i raddfa’r rhagfarn neu’r rhwystr  sy’n 
debyg o gael ei hachosi fod yn ddifrifol. Barn rhai sylwebwyr yw, yn dilyn  Worm v 
Austria,62 fod trothwy lefel ddifrifol o ragfarn neu rwystr yn rhy uchel ac y dylai 
unrhyw ragfarn neu rwystr a achosir gan gyhoeddiad fod yn ddigon mewn achos 
o ddirmyg.  Mae rhai wedi awgrymu bod risg sylweddol yn drothwy rhy isel, ac y 
byddai’n well cael tebygolrwydd o risg.63 Yn sicr mae modd dadlau bod rhaid 
rhwystro unrhyw raddfa o ragfarn i brawf teg (hyd yn oed ragfarn sy’n llai na 
difrifol). Fodd bynnag, gellir dadlau hefyd y dylai’r llysoedd a’r cyfryngau allu 
rhagweld gyda graddfa fwy o sicrwydd a fydd y rhagfarn neu’r rhwystr mewn difrif 
yn digwydd (fel dylai bod mwy na dim ond risg sylweddol). Nid yw, o’r herwydd, 
yn eglur a yw graddfa’r risg, “a difrifoldeb yr effaith”64 sy’n ofynnol o dan adran 
2(2) ar hyn o bryd yn cydymffurfio â CEHD. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy 
yn ystyried bod y berthynas gywir rhwng graddfa’r rhagfarn neu’r rhwystr a 
graddfa’r risg yn cael ei chyrraedd ym mhrawf presennol adran 2(2)?   

2.46 Ar ben hyn, lleisiodd rhai rhanddeiliaid bryder fod diffyg eglurder yn gyffredinol 
ynghylch ystyron “rhagfarn” a “rhwystro” a’r berthynas rhwng y ddau derm. Mae 
cyfraith achosion yn aml yn cyfeirio at ragfarn a rhwystro gyda’i gilydd dan un, 
heb wahaniaethu rhwng y ddau. Codwyd pryderon hefyd gydag achos Y Twrnai 
Cyffredinol yn erbyn MGN Ltd,65 am ei bod yn ymddangos i’r mater a oedd y 
cyhoeddiadau yn creu risg sylweddol o rwystr difrifol godi yn bennaf yn y 
gwrandawiad, gyda’r ymatebwyr  wedi mynd yn eu blaenau cyn hynny ar y sail eu 
bod yn cael eu cyhuddo o greu risg sylweddol o ragfarn ddifrifol. Golygai hyn ei 
bod yn anoddach i’r cyrff cyfryngau hynny ddeall yr achos yn eu herbyn. O’r 

 

59 A-G v MGN Ltd [2011] EWHC 2074 (Admin), [2012] 1 WLR 2408, er cymharer Chief 
Constable of Greater Manchester Police v Channel 5 Broadcast Ltd [2005] EWCA Civ 739, 
[2005] Adroddiadau Cyfraith yr Heddlu183. 

60 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-135. 
61 A-G v MGN [2011] EWHC 2074 (Admin), [2012] 1 WLR 2408 at [33]; gweler hefyd A-G v 

Guardian Newspapers Ltd [1999] Adroddiadau Cyfraith Adloniant a’r Cyfryngau 904, 918. 
62 (1997) 25 EHRR 454 (Rhif Cais 22714/93). 
63 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud  275 i 

279. 
64 J Jaconelli, “Defences to Speech Crimes” [2007] European Human Rights Law Review 27, 

39 (y pwyslais sydd yn y gwreiddiol). 
65 [2011] EWHC 2074 (Admin), [2012] 1 WLR 2408 at [15]. 
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herwydd, rydym o’r farn fod perygl y gall cyrff cyfryngau fod dan anfantais 
oherwydd y dryswch rhwng y ddau brawf.  A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy 
yn ystyried bod angen eglurhad ar y berthynas rhwng y termau “rhagfarn” 
a “rhwystr”?  

2.47 Os oes angen eglurhad, ystyriwn y dylai’r gyfraith gael ei gwneud yn haws i’w 
dilyn ac o bosibl yn decach i gyhoeddwyr o rannu’r prawf sydd o dan adran 2(2) 
yn ddau, un ynghylch rhagfarn a’r llall ynghylch rhwystr. Byddai gofyn i’r Twrnai 
Cyffredinol fanylu ar ba sail roedd yr ymatebydd mewn dirmyg – efallai o dan un 
o’r profion neu efallai’r ddau – i sicrhau bod yr ymatebydd yn deall yr achos sydd 
i’w ateb. Byddai hyn yn arwain at ddatblygu corff o gyfreitheg ar yr hyn sy’n 
cynrychioli rhwystr, a sut mae’n wahanol i ragfarn ac yn gorgyffwrdd â rhagfarn, a 
byddai hynny yn caniatáu i gyhoeddwyr a’r Twrnai Cyffredinol ragweld gyda mwy 
o sicrwydd beth fyddai canlyniad tebygol yr achos. A yw’r sawl yr ymgynghorir 
â hwy yn credu y dylid rhannu adran 2(2) yn ddwy ddarpariaeth, un yn 
ymdrin â rhagfarn, a’r llall gyda rhwystr?   

2.48 Roedd rhai rhanddeiliaid hefyd yn cwestiynu a ddylai bod aliniad rhwng  (i) y 
prawf a ddefnyddir gan y llysoedd i benderfynu ar gais i atal yr achos oherwydd 
camddefnydd ar broses y llys ar sail cyhoeddusrwydd niweidiol a  (ii) y prawf o 
dan adran 2(2). Y prawf a ddefnyddir wrth ystyried cais am gamddefnydd ar y 
broses yw a yw hi’n bosibl i’r diffynnydd gael achos teg. Mae’n rhaid i’r llys 
ystyried pa gamau y gellir eu cymryd i leihau effaith cyhoeddusrwydd niweidiol – 
er enghraifft, drwy roi rhybuddion i’r rheithwyr. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r llys 
atal yr achos lle “bydd y risg o ragfarn mor ddifrifol fel na allai bod disgwyl yn 
rhesymol i unrhyw gyfarwyddyd gan farnwr yr achos, ni waeth pa mor ofalus, gael 
gwared arni”.66  

2.49 Yn amlwg, mae’r ddau brawf yn digwydd mewn cyd-destunau gwahanol ac 
maent yn canolbwyntio ar gyrff gwahanol (y diffynnydd a’r cyhoeddwr).67 Mae gan 
ddirmyg a chamddefnydd ar broses safonau prawf gwahanol (dirmyg heibio i bob 
amheuaeth resymol, camddefnydd ar broses ar glorian tebygolrwydd).68 Mae 
angen i’r prawf camddefnydd ar broses roi ystyriaeth i effaith gronnus 
cyhoeddusrwydd, o gofio mai’r mater dan sylw yw a yw achos teg yn bosibl o dan 
yr holl amgylchiadau a’r effaith mae sylw’r cyfryngau wedi ei chael ar 
annibyniaeth a didueddrwydd y tribiwnlys. Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r prawf 
dirmyg yn canolbwyntio o reidrwydd ar gyhoeddiadau unigol,69 am y gallai cael 
cyrff cyfryngau mewn dirmyg am gyfrannu at hinsawdd o “dreial drwy’r 
cyfryngau”, lle na fyddai eu cyhoeddiadau unigol ddim yn arwain at risg sylweddol 

 

66 Gweler Montgomery v HM Advocate [2003] 1 AC 641, 667 ac Abu Hamza [2006] EWCA 
Crim 2918, [2007] QB 659. Gweler hefyd D Young, M Summers a D Corker, Abuse of 
Process in Criminal Proceedings (3ydd argraffiad 2009); A L-T Choo, Abuse of Process 
and Judicial Stays of Criminal Proceedings (2ail argraffiad 2008); a J Oliveira, “Speaking 
with Two Voices: The Tension between Strict Liability Contempt and Abuse of Process in 
the Context of Adverse Pre-Trial Publicity” (2001) 31 Hong Kong Law Journal 459. 

67 Gweler A-G v Birmingham Post and Mail Ltd [1999] 1 WLR 361. 
68 J Oliveira, “Speaking with Two Voices: The Tension between Strict Liability Contempt and 

Abuse of Process in the Context of Adverse Pre-Trial Publicity” (2001) 31 Hong Kong Law 
Journal 459, 479. 

69 A-G v MGN Ltd [1997] 1 All ER 456. Gweler hefyd y drafodaeth yn B Naylor, “Fair Trial or 
Free Press: Legal Responses to Media Reports of Criminal Trials (1994) 53(3) Cambridge 
Law Journal 492.  
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o ragfarn ddifrifol, fod yn groes i erthygl 10. O ganlyniad, ystyriwn y byddai’n 
gamgymeriad alinio’r profion ynghylch a fu camddefnydd ar broses oherwydd 
sylw niweidiol yn y cyfryngau ac ynghylch a fu torri ar adran  2(2). A yw’r sawl yr 
ymgynghorir â hwy yn cytuno y dylai’r profion ynghylch a fu camddefnydd 
ar broses oherwydd sylw niweidiol yn y cyfryngau ac ynghylch a fu torri ar 
adran 2(2) aros yn rhai ar wahân? 

ADRAN 5 DDEDDF 1981 

Y Ddeddf bresennol 

2.50 Mae Deddf 1981 yn darparu amodi ar y rheol atebolrwydd caeth o dan adran 5: 

Nid yw cyhoeddiad a wneir fel trafodaeth neu ran o drafodaeth mewn 
ewyllys da ar faterion cyhoeddus neu faterion eraill o ddiddordeb 
cyffredinol i’r cyhoedd i’w drin fel dirmyg llys o dan y rheol 
atebolrwydd caeth os yw’r risg o rwystr neu ragfarn o ran 
gweithdrefnau cyfreithiol neilltuol yn ddim ond yn ddamweiniol  i’r 
drafodaeth. 

2.51 Mae’n ofynnol i’r llys ystyried yn gyntaf a yw’r cyhoeddiad yn creu risg sylweddol 
o ragfarn ddifrifol neu rwystr difrifol ac os ydyw, a yw adran 5 yn gymwys. Mae’r 
baich ar yr erlyniad i ddangos nad yw’r adran hon yn gymwys unwaith y bydd yr 
ymatebydd wedi cwrdd â baich y dystiolaeth.70  

2.52 Mae Adran 5 wedi ei dehongli’n rhydd: gall cyhuddiadau hyd yn oed gael eu 
hystyried yn rhan o “drafodaeth” ac mae’r adran yn ymdrin â thrafodaeth ar 
“faterion dadleuol o ddiddordeb cyhoeddus cyffredinol”, ar waethaf bodolaeth 
achosion cyfreithiol cyfoes.71 Y prawf yw “a oedd y risg a grëwyd yn ddim ond 
canlyniad damweiniol i ddehongli prif thema” y cyhoeddiad.72   

Problemau ac atebion posibl 

2.53 Mae rhai sylwebwyr yn awgrymu efallai nad yw adran 5 yn gydnaws â CEHD am 
na all amddiffyniad diddordeb cyhoeddus ddim gweithredu lle mae cyhoeddiad yn 
peryglu’r hawl i achos teg:73 mae’n rhaid i erthygl 6 o reidrwydd gael blaenoriaeth 
dros ymarfer hawliau erthygl 10.74 Mewn cyferbyniad, pryderai rhai rhanddeiliaid 
fod cwmpas adran 5 yn rhy gul ac y gallai’r cyfryngau ddigalonni ynghylch 
cyhoeddi, hyd yn oed mewn termau cyffredinol, ynghylch materion cymdeithasol 
pwysig – cyhuddiadau o gam-drin plant mewn cymunedau neilltuol er enghraifft – 
y mae achosion perthnasol iddynt ar droed, er gall y safbwynt hwn godi o 
ddehongliadau gorgeidwadol y rhanddeiliaid ar yr adran hon.   

 

70 A-G v Random House Group Ltd [2009] EWHC 1727 (QB), [2010] Adroddiadau Cyfraith 
Adloniant a’r Cyfryngau 9. 

71 A-G v English [1983] 1 AC 116, 143 i 144. 
72 Arlidge, Eady and Smith ar Ddirmyg para 4-320. Hefyd, gweler Atodiad C ar y cynnig ar 

gyfer meini prawf ychydig yn wahanol i ddiddordeb y cyhoedd.  
73 Gweler, ee, y drafodaeth yn H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human 

Rights Act (2006) tud 279 i 284. 
74 Borrie a Lowe: The Law of Contempt para 4.15. 
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2.54 Ystyriwn fod adran 5 yn taro’r cydbwysedd priodol rhwng sicrhau’r hawl i achos 
teg, a chaniatáu i’r cyfryngau adrodd am faterion pwysig sydd o ddiddordeb 
cyhoeddus. Mae’n rhaid i’r llysoedd wrth gymhwyso adran 5 o reidrwydd ystyried 
effaith erthyglau 6 a 10 wrth benderfynu a yw’r risg o rwystro neu niweidio’r achos 
yn ddamweiniol i werth diddordeb cyhoeddus y drafodaeth.  A yw’r sawl yr 
ymgynghorir â hwy yn cytuno y dylid cadw adran 5 yn ei ffurf bresennol?  

2.55 Mae achosion sydd a wnelont ag adran 5 yn gymharol brin, efallai am fod y 
Twrnai Cyffredinol yn dewis peidio â bwrw ymlaen gydag achosion lle bo dadl 
resymol na fyddai’r adran hon yn gymwys. Gellid casglu mwy o eglurder ynghylch 
hyn pe bai’r Twrnai Cyffredinol yn cyhoeddi polisi erlyn. Ystyriwn hyn mewn mwy 
o fanylion isod (ym mharagraffau  2.60 i 2.63).    

DIRMYG BWRIADOL DRWY GYHOEDDI  

2.56 Cafodd dirmyg bwriadol drwy gyhoeddi yn y gyfraith gyffredin ei gadw gan 
Ddeddf 1981,75 er mai anaml y’i defnyddir. Awgrymwyd gan awduron Arlidge, 
Eady a Smith fod elfen ymddygiad y drosedd yn ymyrraeth gyda gweinyddu 
cyfiawnder.76 Maent yn damcaniaethu77 bod dirmyg cyfraith gwlad yn fwy eang na 
dirmyg statudol ar y sail y gallai fod yn gymwys:  

(1) mewn cyfathrebu preifat, er enghraifft llythyr at dyst yn rhoi pwysau arno i 
beidio â rhoi tystiolaeth; 

(2) i greu risg o ragfarn ddifrifol sy’n llai na “sylweddol” ond yn fwy na 
minimol;78   

(3) i greu risg o ragfarn sy’n llai na “difrifol”, er nad ynghylch dirmyg 
“technegol” am na fyddai hynny’n gydnaws â CEHD;79   

(4) i achosion sy’n anweithredol o dan dermau Deddf 1981 ond sydd i 
ddod;80  

(5) i achosion y gellir dweud eu bod “ar ddigwydd” gan eu bod “bron yn sicr o 
ddigwydd” ond sydd heb ddechrau eto,81 er y gall hyn fod yn anodd i’w 

 

75 Adran 6(c). 
76 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 5-7. Mae Hooper LJ yn In the Matter of A 

Contempt: Yousaf, Akhtar v Luton Crown Court [2006] EWCA Crim 469, [2006] All ER (D) 
106 yn cymryd safbwynt tebyg yn [13], gan ddyfynnu’r Arglwydd Diplock yn A-G v Leveller 
Magazine Ltd [1979] AC 440, 449.  

77 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 5-12 to 5-13; 5-61; 5-65 i 5-66; 5-67 ac wedi hynny; 
5-76; 5-96 i 5-99; a 5-100 i 5-101. 

78 Gweler A-G v English [1983] 1 AC 116 ac In the Matter of A Contempt: Yousaf, Akhtar v 
Luton Crown Court [2006] EWCA Crim 469, [2006] All ER (D) 106 at [13].  

79 Un enghraifft o ddirmyg “technegol” fyddai’r un y cyfeirir ati yn achos y Sunday Times  
[1974] AC 273, lle, fel y noda Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg, “daliodd Tŷ’r Arglwyddi fod 
unrhyw  rag-ddyfarniad ar faterion mewn achos i ddod yn ddirmyg hyd yn oes os nad oedd 
ond yn creu risg bychan (ac eithrio de minimis)  y câi’r achos ei niweidio” para 5-20 (ein 
pwyslais ni). 

80 In the Matter of A Contempt: Yousaf, Akhtar v Luton Crown Court [2006] EWCA Crim 469, 
[2006] All ER (D) 106 at [13]. 

81 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 5-12; A-G v News Group Newspapers Ltd [1989] 
QB 110; A-G v Sport Newspapers Ltd [1991] 1 WLR 1194. Gweler J N Spencer, “Caught in 
Contempt of Court” (1992) 56 Journal of Criminal Law 73. 
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gysoni gyda gofynion erthyglau 7 a 10 y CEHD. Nid yw’n eglur a all 
dirmyg ddigwydd gydag achosion sydd “ar y cardiau” ond heb (eto) fod 
“bron yn sicr” o ddigwydd; 

(6) i achosion apêl posibl yn y cyfnod rhwng yr achos a’r apêl.  

2.57 Mae dirmyg drwy gyhoeddi yn y gyfraith gyffredin angen prawf o fwriad i niweidio 
achosion,  er bod amwysedd ynghylch hyn82 ac agweddau eraill ar y gyfraith.83 
Yng ngoleuni’r materion ansicr hyn, a yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn 
ystyried y dylid diffinio y gyfraith gyffredin o ddirmyg bwriadol mewn 
statud? 

TYSTIOLAETH A GWEITHDREFN  

Y Ddeddf bresennol 

2.58 Proceedings Ni ellir dwyn achos o dan y rheol atebolrwydd caeth ond gyda 
chydsyniad y Twrnai Cyffredinol (adran 7 y Ddeddf) neu gan y llys drwy ei gynnig 
ei hun, er bod hynny’n anarferol.84 Mae wedi cael ei ddweud mai’r Twrnai yw’r 
swyddog cyhoeddus priodol i ddwyn achosion o gofio rôl y Twrnai fel 
gwarcheidwad diddordeb y cyhoedd.85 Mae disgresiwn gan y Twrnai i ddwyn 
achosion neu beidio86 ac nid yw gwrthod â gwneud hynny yn agored i adolygiad 
barnwrol.87 Mae’r Twrnai hefyd yn cyhoeddi nodiadau cynghori i gyrff cyfryngau 
lle mae pryderon y gall rhoi adroddiadau grwydro’n agos at diriogaeth adran 2(2). 
Nid yw dirmyg dan y gyfraith gyffredin angen cydsyniad y Twrnai i ddwyn 
achosion.88  

2.59 Llywodraethir y weithdrefn bresennol gan Reol Achosion Sifil 81 a’r Cyfarwyddyd 
Arferion perthnasol. Bydd achosion ynghylch dirmyg drwy gyhoeddi yn gyffredinol 
yn cael eu dwyn o flaen y Llys Adrannol, ac mae angen caniatâd i ddwyn 
achosion o’r fath.89 Mae rheolau sifil rhoi tystiolaeth mewn grym (er enghraifft, 
rhoddir tystiolaeth drwy affidafid), er y bernir bod achosion dirmyg yn achosion 
troseddol at ddibenion erthygl 6 ac felly mae gan yr atebydd yr hawl i 
amddiffyniadau cryfach erthyglau 6(2) a 6(3).90 Nid yw’n eglur a yw cymorth 
cyfreithiol ar gael i achosion dirmyg drwy gyhoeddi o dan Ddeddf 1981 nac o dan 

 

82 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 5-138 i 5-139. 
83 Gweler, ee, Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg, sydd ym mharagraffau 5-200 yn ceisio 

distyllu prif nodweddion y gyfraith.   
84 Balogh v St Albans Crown Court [1975] QB 73, 85. Mae hyn yn wahanol i’r sefyllfa yn yr 

Alban lle gall partïon â buddiant ddwyn achosion: B Pillans, “Publication Contempt in 
Scotland: A Step Backwards?” [2009] Communications Law 90. 

85 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 2-184. 
86 Gweler sylwadau’r Arglwydd Diplock yn A-G v Times Newspapers Ltd [1974] AC 273, 311. 
87 R v Solicitor General ex p Taylor [1996] Adroddiadau Cyfraith Weinyddol 206. 
88 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 2-189, er bod dryswch ynghylch y sefyllfa lle bydd 

achosion yn cael eu dwyn yn breifat ond fe allai fod gorgyffwrdd rhwng atebolrwydd caeth 
ac anfwriadol,: para 4-197 ac wedi hynny.  

89 Rheolau Gweithdrefn Sifil, r 81.12(3). 
90 Daltel Europe Ltd v Makki [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704 at [29].  
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y gyfraith gyffredin.91 Mae hawl i apelio gan y ceisydd a’r atebydd o’r Llys 
Adrannol i’r Llys Goruchaf.92 

Problemau ac atebion posibl  

2.60 Yn ystod ein trafodaethau cyn ymgynghorol, cododd rhai rhanddeiliaid bryderon 
fod y ffactorau mae’r Twrnai Cyffredinol yn eu cymryd i ystyriaeth pan fydd yn 
meddwl prun ai dod ag achos ai peidio yn glir i’r cyfryngau neu, yn wir, i’r 
cyhoedd ehangach. Awgrymwyd fod hyn yn creu risg o ddiffyg cysondeb ym 
mhenderfyniadau gwahanol Dwrneiod Cyffredinol93 (er bod rhai rhanddeiliaid yn 
nodi fod y Twrnai Cyffredinol cyfredol dros Gymru a Lloegr wedi rhoi canllawiau 
defnyddiol i sefydliadau’r cyfryngau). Roedd y pryderon hyn yn berthnasol i 
wahanol unigolion oedd yn meddiannu swyddfa’r Twrnai Cyffredinol ac i wahanol 
Dwrneiod Cyffredinol dros wahanol rannau o’r DU. Ymddengys fod yr anhawster 
hwn wedi ei gymhlethu gan y ffaith nad yw bosibl i benderfyniadau’r Twrnai 
Cyffredinol gael eu hadolygu’n gyfreithiol (mewn gwrthgyferbyniad â rhai 
Gwasanaeth Erlyn y Goron, dan rai amgylchiadau).94    

2.61 O bersbectif hawliau dynol, mae safbwyntiau yn gwahaniaethu i ba raddau mae 
ymddiried pwerau cyfyngedig i ddod ag achosion o ddirmyg yn y Twrnai 
Cyffredinol yn cydymffurfio â ECHR, yn arbennig o ran erthyglau 6 a 13.95 Hefyd 
cafodd ei awgrymu y byddai ufudd-dod i erthygl 10 yn cael ei gryfhau drwy ddeall 
y ffactorau y bydd y Twrnai yn eu hystyried, gan y byddai hynny’n symud unrhyw 
anfantais i’r cyfryngau wrth sicrhau y gall cyhoeddwyr reoleiddio eu hymddygiad 
drwy wybod am yr amgylchiadau y bydd y Twrnai yn arfer grym i ddod ag achos 
o ddirmyg.96 

2.62 Roedd rhanddeiliaid hefyd yn gwahaniaethu yn eu safbwyntiau am 
ddefnyddioldeb hysbysiadau cynghori'r Twrnai Cyffredinol, gyda rhai yn eu 
hystyried yn ganllaw cynorthwyol ac eraill yn cymryd y safbwynt fod ganddynt 
“effaith fferru” ar riportio.  Gwnaeth lawer o’r rhanddeiliaid y sylw ei bod yn anodd 
cael gwybodaeth a fyddai’n cyfarwyddo eu trafodaethau ynglŷn a fyddai 
cyhoeddiad posibl yn ddirmyg, er enghraifft, canfod os yw adnabyddiaeth yn 
broblem mewn achosion troseddol. Awgrymodd rhai rhanddeiliaid y gellid 
defnyddio system gynghori’r Twrnai Cyffredinol neu system a  weithredir gan 

 

91 Mae Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg yn awgrymu nad ydyw (ym mharagraffau 15-124) 
ond mae cymorth cyfreithiol sifil ar gael mewn achosion lle “gall y cleient fod dan amodau 
gorchmynion neu gosbau sydd (neu mae’r cleient yn dadlau yn rhesymol eu bod) yn 
gosbau troseddol oddi mewn i ystyr erthygl  6” y CEHD, yn amodol ar brawf diddordebau 
cyfiawnder: y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol, Funding Code: Criteria, adran 14. 

92 Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1960, adran 13. Mae Adrannau 1 a 2 yn cyflwyno’r 
agweddau gweithdrefnol.   

93 Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 13.15 a U Smartt, “Who Still Observes the 
Law of Contempt?” (2007) 171 Justice of the Peace Journal 76. 

94 Archbold para 1.337 to 1.338. Mae’r Twrnai Cyffredinol yn ddarostyngedig i adolygiad 
barnwrol o ran rai swyddogaethau:  H Woolf, J Jowell, A Le Sueur, C Donnelly, De Smith’s 
Judicial Review (6th ed 2009) para 3.019. 

95 Cymharwch  H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act 
(2006) p 256 a Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 13.13. Mae’r olaf yn dadlau 
mae’r feddyginiaeth yw apêl os yw’r prawf yn annheg. 

96 Cymharwch , in an art 8 context, R (Purdy) v DPP [2009] UKHL 45, [2010] 1 AC 345. 
Gweler Atodiad  B, ar ddirmyg atebolrwydd llym dan adran 2(2). 
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gorff sy’n delio â chwynion y wasg97 er mwyn hysbysu’r wasg am broblemau o’r 
fath er mwyn cynnig eglurder. Wedi dweud hynny, gall fod y diffyg gwybodaeth 
sydd ar gael fodoli oherwydd, o leiaf yng nghamau cynnar achosion, fod y 
materion sy’n broblem ar gyfer unrhyw brawf posibl yn anhysbys.   

2.63 Byddai cyhoeddi’r ffactorau mae’r Twrnai yn eu cymryd i ystyriaeth pan fydd yn 
penderfynu dod ag achosion yn cynnig canllaw i’r cyfryngau ar y dehongliad o’r 
gyfraith, tryloywder i’r cyhoedd a gallai annog cysondeb ar gyrraedd 
penderfyniadau rhwng gwahanol Dwrneiod Cyffredinol. Er enghraifft, ar wahân i 
ystyried nerth y dystiolaeth, gall hefyd fod yn bwysig i’r Twrnai i ystyried 
gwahanol feini prawf diddordeb y cyhoedd. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, 
effaith y dirmyg honedig ar achosion gweithredol (gan gynnwys cost unrhyw 
ganlyniadau i’r achosion hynny), a fyddai’r cyhoeddiad yn cael ei ailadrodd, 
cymhelliad y cyhoeddwr, y gosb debygol a fyddai’n dilyn canfod dirmyg, a oedd y 
cyhoeddwr wedi’i ddal mewn dirmyg yn flaenorol, y tebygolrwydd o’r ymddygiad 
yn cael ei ailadrodd, adnoddau’r cyhoeddwr, neu unrhyw faen prawf arall o 
ddiddordeb i’r cyhoedd. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai 
rhestr o ffactorau a ystyrir gan y Twrnai Cyffredinol gael ei gyhoeddi pan 
fydd yn ystyried prun ai dod ag achos ai peidio?  

2.64 Fel rydym wedi egluro, mae dirmyg drwy gyhoeddi ar hyn o bryd yn cael ei ddwyn 
o flaen y Llys Adrannol dan Reol Trefniadaeth Sifil 81. Yn hanesyddol 
defnyddiwyd prawf ar dditiad i ddirmyg drwy gyhoeddi, er na wnaed hynny yn 
ddiweddar. Yn Re Lonrho,98 ble roedd achosion dirmyg yn cael eu dwyn o flaen 
Tŷ’r Arglwyddi dadleuodd yr apelyddion y dylai’r achos fod wedi ei gychwyn gan y 
Twrnai Cyffredinol yn Llys y Goron. Gwrthodwyd hyn gan yr Arglwydd Keith gan 
ddyfynnu D ble y daliwyd: 

Ers amser hir iawn bellach, gwnaed penderfyniadau ar bob achos o 
ddirmyg gan farnwyr sydd wedi eu darparu orau i ddweud a 
gyflawnwyd dirmyg ac efallai y gallent wneud hynny’n dda iawn ar 
dystiolaeth affidafid yn unig. Ni chredwn, ei fod er lles gorau unrhyw 
un, i atgyfodi dull sydd erbyn hyn bron yn ddull hynafol o gynnal 
achos [ar dditiad] .....99 

2.65 Credwn y gallai fod rhinwedd mewn trin dirmyg drwy gyhoeddiad fel trosedd 
cyffredin, yn yr un ffordd ag y gall troseddau eraill sy’n ymwneud â diffynyddion y 
cyfryngau gael eu dwyn o flaen llysoedd troseddau100  Mae hyn yn arbennig felly, 
oherwydd, gyda’r cynnydd mewn “newyddiaduraeth dinasyddion” gall blogwyr a’r 
rhai sy’n trydar fod yn fwy tebygol o fod yn ddarostyngedig i achosion o ddirmyg 

 

97 Yn dibynnu, wrth gwrs, ar ganlyniad Ymchwiliad  yr Arglwydd Ustus Leveson  
98 [1990] 2 AC 154,162. 
99 Yr Arglwydd Keith yn177 yn dyfynnu  D [1984] AC 778, 792. Yn fwy diweddar yn A-G v 

Dallas [2012] EWHC 156 (Admin), [2012] 1 WLR yn [7], eglurodd  yr Arglwydd Brif Ustus “ 
y dylai erbyn hyn fod yn glir fod profion am ddirmyg llys ar dditiad  wedi hen ddarfod er nad 
oedd hwn yn achos  o ddirmyg drwy gyhoeddiad. Yn yr un ffordd gwelwch achos Siemer v 
Solicitor-General [2010] NZSC 54, [2010] 3 NZLR 767 yng Ngoruchaf Lys Seland 
Newydd 

100 Er yn yr Iwerddon codwyd pryderon fod dod ag achos o ddirmyg ar dditiad, wedi ei 
gychwyn gan y swyddog gweithredol, yn rhwystro’r llys rhag amddiffyn ei broses ei hun ar 
yr ei gynnig ei hun:  The State (DPP) v Walsh [1981] IR 412; Murphy v BBC [2005] 3 IR 
336. 
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nac yn y gorffennol pan oedd y ffocws yn tueddu i fod ar sefydliadau cyfryngau 
corfforaethol. Os yw dirmyg drwy gyhoeddiad yn mynd i gael ei drin fel pe bai’n 
drosedd cyffredin, ystyriwn y byddai’r Twrnai Cyffredinol yn dal i fod y swyddog 
cyhoeddus addas i ddod ag achos. Ni fyddai Gwasanaeth Erlyn y Goron mewn 
safle i wneud hynny oherwydd y gwrthdaro buddiannau posibl pe bai’n cael ei 
honni fod y cyhoeddiad dan ystyriaeth wedi creu rhagfarn difrifol neu wedi atal 
prawf troseddol ble roedd Gwasanaeth Erlyn y Goron y parti oedd yn erlyn.101 

2.66 Pe bai dirmyg drwy gyhoeddi yn cael ei erlyn fel trosedd arferol byddai hynny’n 
awtomatig yn achosi dechrau’r broses ymchwilio droseddol arferol a’r broses 
prawf. Mae rhinwedd amlwg yn y prosesau sy’n weithredol pan fydd honiad yn 
gallu arwain at gollfarn droseddol a charchar. Rhagwelwn y bydd mwy o 
debygolrwydd o erlyniadau dirmyg yn erbyn unigolion a all gael eu dal mewn 
dirmyg ar gyfrif, er enghraifft, eu trydar a’u blog102. Mewn achosion o’r fath mae 
manteision defnyddio’r prosesau troseddol arferol hyd yn oed yn amlycach: 
byddai hawliau arestio’r heddlu, cadw yn y ddalfa, ymchwilio a chyhuddo, 
mechnïaeth dan Ddeddf Mechnïaeth 1976, y drefn o anfon achosion o lys yr 
ynadon i Lys y Goron dan Adran 51 Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998, cyfundrefn 
dadleniad troseddol a rheolau tystiolaeth i gyd yn berthnasol.103 Ni ystyriwn y 
byddai mabwysiadu trefniadau dadlennu o’r fath yn feichus yn ymarferol i’r 
partïon neu i’r barnwyr fodd bynnag dan adran 2, o gymryd mai’r cyhoeddiad ei 
hun fyddai’n ffurfio sail y dystiolaeth yn y mwyafrif o achosion. Byddai Cymorth 
Cyfreithiol hefyd ar gael yn y ffordd arferol. Byddai’r fath newid â’r fantais fawr o 
sicrhau fod y diffynyddion yn elwa’n llawn gan reolau a gweithdrefnau a all 
amddiffyn hawliau erthygl 5 o ran mechnïaeth, a hawliau erthygl 6 o ran proses y 
prawf. Eto gall hyn fod yn arbennig o bwysig os yw unigolion, yn hytrach na 
chwmnïau, yn cael eu rhoi ar brawf am ddirmyg.104 Wedi dweud hynny, byddai 
mabwysiadu’r gweithdrefn o’r fath yn cynrychioli newid arwyddocaol oddi wrth y 
trefniadau cyfredol o ymdrin â dirmyg drwy gyhoeddiad. Byddai gofyn i’r rhai sy’n 
erlyn ac yn amddiffyn yr achosion hynny i fabwysiadu achosion troseddol, ac 
efallai eu bod yn llai cyfarwydd â’r rhain, a gallai osod mwy o feichiau arnynt.105 

2.67 Rydym yn cydnabod y byddai’r buddion o erlyn dirmyg drwy gyhoeddi fel trosedd  
arferol yn cyflwyno peth mesur o anghysondeb yn y gyfraith o dderbyn y byddai 
dirmyg o fathau eraill, fel torri gorchmynion adran 4(2) neu adran 11 (hynny yw, 

 

101 Mae rhai yn cymryd na fyddai erlyn gan y Twrnai Cyffredinol yn addas oherwydd rôl  y 
Twrnai fel arolygwr y broses erlyn; gweler  A T H Smith, Reforming the New Zealand Law 
of Contempt of Court: An Issues/Discussion Paper (2011) para 2.139, 
http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/contempt_of_court.pdf (ymwelwyd ddiwethaf ar 1 
Tachwedd 2012). Fodd bynnag, ystyriwn nad oes yr un asiantaeth erlyn arall y dylai 
cyfrifoldeb am ddirmyg  gael ei roi iddo.   

102 Gweler  Pen 3 ym mharagraffau 3.32 i 3.39. 
103 Nid ydym yn ystyried  y dylai  achosion o ddirmyg gael ei wneud yn ddarostyngedig  i 

Ddeddf Elw Troseddau 2002. Gweler  para  2.116 isod 
104 Ar hyn o bryd, nid yw materion mechnïaeth, er enghraifft, yn codi mewn perthynas â 

newyddiadurwyr neu olygyddion am mai’r cyhoeddwyr corfforaethol sy’n tueddu i gael eu 
herlyn.   

105 Gall fod pryderon hefyd am yr amddiffyniad s 5 mewn perthynas â phrawf gan reithgor. 
Gall fod risg, os yw cyhoeddwr yn dymuno tynnu sylw’r cyhoedd at fater penodol, y 
byddant yn ceisio codi s 5 er mwyn hyrwyddo eu hachos yn ystod yr achos dirmyg eu 
hunain. Fodd bynnag, nid ydym yn ystyried fod y risg hwn  yn uwch mewn perthynas â 
phrawf gan reithgor nag sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y Llys Adrannol.  
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gorchmynion sy’n gosod mathau arbennig o gyfyngiadau riportio, a ystyriwn 
isod106) yn dal i gael eu hystyried gan y Llys Adrannol neu’r llys ar ei gynnig ei 
hun. Gall hyn fod yn ddi-fudd o dderbyn cyfraith sy’n barod yn anghytûn ar 
ddirmyg llys yn gyffredinol.  

2.68 A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai dirmyg drwy gyhoeddi 
dan adran 2(2) gael ei ddwyn o flaen y llys yn ddarostyngedig i’r dulliau 
diogelu trefniadol hyn sy’n gysylltiedig â phrawf ar dditiad? Os nad, pam?    

2.69 Gellir llwyddo i wneud dirmyg drwy gyhoeddi dan adran 2(2) yn brofadwy drwy 
ddarparu eglurhad statudol o’i ddosbarthiad fel trosedd dditiadwy yn unig. Gall 
fod hefyd yn angenrheidiol i wneud gwelliannau ôl-ddilynol i ddeddfwriaeth o 
dderbyn fod peth deddfwriaeth cyfiawnder troseddol â darpariaethau penodol gan 
gynnwys eithrio dirmyg o’i sgôp, a byddai’n angenrheidiol i egluro os yw dirmyg 
drwy gyhoeddi fel trosedd yn gofyn am atodiad i unrhyw un o’r rhain.       

2.70 Os yw dirmyg adran 2(2) yn haeddu’r prosesau sy’n gysylltiedig â phrawf ar 
dditiad, yna mae’n anodd gweld pam y dylai dirmyg bwriadol fod yn wahanol. Yn 
amlwg byddai rhoi un ar brawf naill ai adran 2(2) neu ddirmyg bwriadol ar dditiad 
ond nid y llall, yn cyflwyno anghysondeb arwyddocaol i’r gyfraith ar ddirmyg. 
Byddai’n well felly i’r ddau neu ddim un ohonynt  gael eu rhoi ar brawf fel hyn. 

2.71 Yn ddiamau, gall y broses o gyflawni hynny fod yn fwy cymhleth. Mae hyn 
oherwydd y byddai’n angenrheidiol i ddiffinio dirmyg bwriadol drwy gyhoeddi 
mewn statud, a fyddai’n heriol o ystyried y diffyg eglurder yn y gyfraith bresennol. 
Ar y llaw arall, byddai nodi’r drosedd yn fanwl yn yr union dermau yn  gwella peth 
o’r ansicrwydd hwn, ac yn sicrhau fod y gyfraith yn cydymffurfio ag erthygl 7. 
Wedi dweud hynny, mae erlyn dirmyg bwriadol drwy gyhoeddi yn eithriadol o 
brin. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai dirmyg bwriadol 
drwy gyhoeddi gael ei roi ar brawf yn ddarostyngedig i amddiffyniadau 
trefniadol sy’n gysylltiedig â phrawf ar dditiad? Os nad, pam? 

2.72 Os yw dirmyg drwy gyhoeddi i gael ei roi ar brawf ar dditiad, a yw’r sawl yr 
ymgynghorir â hwy yn cytuno y byddai’n llesol i egluro drwy 
ddeddfwriaeth, er mwyn osgoi amheuaeth, fod awdurdodaeth y Llys 
Adrannol i ddelio ag atebolrwydd caeth a dirmyg bwriadol drwy gyhoeddi 
wedi ei daflu allan?  

2.73 Y ffordd sicraf o ddarparu cyflawn arfogaeth grymoedd ymchwilio troseddol a 
phrosesau prawf yw gwneud y troseddau hyn yn agored i gael eu rhoi ar brawf  
ar dditiad yn y ffordd arferol. Fodd bynnag, efallai fod pryderon am ddefnydd 
prawf o flaen rheithgor am ddirmyg drwy gyhoeddi. Ar yr un llaw, gall rhai ystyried 
y byddai rheithgor yn gallu delio â’r fath ddirmyg yn dilyn arweiniad addas ar y 
gyfraith gan y barnwr yn yr un ffordd â gyda throseddau eraill.   

 

106 Gweler para  2.82 i 2.92 ac yn dilyn isod. 
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2.74 Ar y llaw arall, gall fod pryderon ynglŷn â fyddai rheithgor yn deall neu yn barod i 
dderbyn cyfyngiadau ar sylw’r cyfryngau, yn benodol ble mae hynny’n cyfeirio at 
rai a gyhuddwyd neu a gafwyd yn euog o droseddau drwg-enwog. Mae rheithwyr, 
wedi’r cyfan, yn brynwyr ac yn ddarllenwyr o’r union ddeunydd y gallent fod wedi 
cael eu gwahodd i ganfod dirmyg ynddo. Gall cynnwys y cyhoeddiadau eu 
hunain sicrhau fod y rheithiwr ag ychydig iawn o gydymdeimlad â hawl yr 
unigolyn dan sylw i gael prawf teg, o dderbyn, yn ôl eu natur, fod y fath 
gyhoeddiadau yn debyg o fod yn debyg o wneud cyhuddiadau neu ddadleniadau 
am ymddygiad annymunol (pellach) gan yr unigolyn hwnnw. Fel mae’r bennod ar 
ddirmyg rheithiwr yn ei egluro, mae tystiolaeth yn barod fod rhai rheithwyr yn 
anwybyddu rhybuddion barnwr y prawf ac yn chwilio am ddeunydd anffafriol ar y 
rhyngrwyd neu’n y cyfryngau am y diffynnydd sydd ar brawf.107 Mae rheithwyr o’r 
fath - sydd eisoes efallai â pharch cyfyng iawn at reolau tystiolaeth a’r angen i 
ddod at yr achos gyda phersbectif diduedd - yn amharod i ddyfarnu cyhoeddwr 
yn euog o ran cyhoeddiadau sy’n niweidio prawf teg, o gymryd eu bod hwy eu 
hunain yn ddall i’r risg o fod yn rhagfarnllyd.    

2.75 Dewis gwahanol i brawf gyda rheithgor fyddai mabwysiadu proses o brawf sy’n 
ymgorffori’r amddiffynfeydd a ddarperir gan brawf ar dditiad (er enghraifft, o ran 
ymholiadau, tystiolaeth, mechnïaeth, dadleniad ac yn y blaen) ond gyda barnwr 
yn llywyddu ar ei ben ei hun. Mae dadleuon yn erbyn y fath brawf hybrid “ fel pe 
bai ar dditiad”. Byddai yn drefniant newydd ac unigryw o dderbyn ar hyn o bryd, 
nad oes yr un drosedd arall yn cael ei barnu yn awtomatig fel pe bai ar dditiad 
heb reithgor.108 Mae deddfwriaeth yn caniatáu prawf heb reithgor mewn achosion 
eithriadol ble mae perygl y byddai’r rheithgor yn ymyrryd, ond mae’r statud yn 
gofyn am i’r risg gael ei ddangos mewn achos penodol, ac i’r darpariaethau 
beidio â chael eu cychwyn yn rhinwedd y drosedd ei hunan, fel y byddai yn yr 
achos hwn.109 Ar y llaw arall, gallai prawf gan farnwr yn unig fod yn gynt ac yn 
rhatach na phrawf gyda rheithgor.  

2.76 A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai dirmyg drwy gyhoeddi 
(dan adran 2(2) a dirmyg bwriadol dan y gyfraith gyffredin) gael ei roi ar 
brawf ar dditiad gan farnwr a rheithgor yn y ffordd arferol neu a ddylid ei roi 
ar brawf gan farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun. Os yw’r sawl yr 
ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai achos fod gan farnwr yn eistedd ar ei 
ben ei hun, a ddylai fod yn farnwr ar lefel benodol ym mhob achos neu a 
ddylai barnwr prawf gael ei bennu gan y barnwr sy’n llywyddu ar sail achos 
wrth achos? 

 

107 Gweler Pen 4 at para 4.3.  
108 Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, s 43, yn caniatáu prawf heb reithgor mewn rhai 

achosion o dwyll, ond ni chafodd erioed ddod i rym. Cafodd ei diddymu gan Ddeddf 
Gwarchod Rhyddid 2012, adran 113. 

109 Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, adran 44.   
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2.77  Yn y man, gellid sefydlu atebolrwydd dan adran 2(2) neu am ddirmyg bwriadol 
drwy’r gyfraith gyffredin dan athrawiaeth atebolrwydd dirprwyol, sy’n golygu y 
gellid dal cyhoeddwr corfforaethol yn atebol am weithredoedd golygydd unigol 
neu newyddiadurwr.110 Os byddai dirmyg drwy gyhoeddi (yn fwriadol neu dan 
adran 2(2) ) yn cael ei roi ar brawf ar dditiad, neu fel pe bai ar dditiad, gellid rhoi 
ystyriaeth efallai i’r dulliau mwyaf addas o sefydlu atebolrwydd corfforaethol am 
ddirmyg. A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y byddai’n 
angenrheidiol i roi mewn statud y sail am atebolrwydd corfforaethol os 
rhoddwyd dirmyg bwriadol a dirmyg ar brawf dan adran 2(2) ar dditiad neu 
fel pe bai ar dditiad? 

CYFYNGIADAU GOHEBU DAN DDEDDF 1981  

Y Ddeddf bresennol: adran 4(1) 

2.78 Mae Deddf 1981 yn darparu: 

4.— Adroddiadau cyfoes o achosion. 

(1) Yn ddarostyngedig i’r adran hon mae person yn ddieuog o 
ddirmyg llys dan reol atebolrwydd caeth o ran adroddiad teg a chywir 
o achosion cyfreithiol a gynhelir yn gyhoeddus, wedi ei gyhoeddi’n 
gyfoes ac yn ddidwyll. 

2.79 Dim ond os yw’r cyhoeddiad dan sylw yn achosi risg sylweddol o ragfarn  difrifol 
mae angen i Adran 4(1) gael ei galw i rym. Mae’r baich ar y Twrnai Cyffredinol i 
ddangos nad yw  adran 4(1) yn berthnasol.111   

2.80 O ran y gofyniad am ddidwylledd, awgrymwyd y dylai hyn gael ei ddehongli gan 
gymryd i ystyriaeth “y pwrpas gwaelodol pam y bwriadwyd amddiffyniad s 4(1), 
sef, hawl y cyhoedd i gael ei hysbysu am achosion cyfreithiol cyfoes”.112 Fodd 
bynnag, mae anawsterau o ran y gofyniad am “ohebu teg a chywir” oherwydd y 
gall adroddiadau o ran yn unig o’r achos roi darlun camarweiniol o’r achos fel 
cyfanwaith. Fodd bynnag, dylai anghywirdebau bach ddal i gael eu hamddiffyn 
gan adran 4(1).113   

2.81 Mae Adran 4(3) yn rhoi arweiniad ynglŷn â beth yw “cyfoes”. Ar gyfer y cyfryngau 
argraffedig, bydd argraffu’n gyfoes yn digwydd fel arfer os yw’r adroddiad yn 
ymddangos yn rhifyn nesaf y papur newydd dan sylw.114 Ble mae gorchymyn 4(2) 
wedi ei roi, bydd adroddiad dilynol yn cael ei ystyried fel cyfoes os caiff ei 
gyhoeddi “cyn gynted ag sy’n ymarferol”115 wedi i orchymyn adran 4(2) cael ei 
godi neu’n dod i ben.   

 

110 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-207 ac yn dilyn  Arlidge, Eady a Smith ar 
Ddirmyg, ch 5. 

111 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-278. 
112 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-294. 
113 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-297 a 4-280. 
114 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-289. 
115 Adran 4(3). 
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Y Ddeddf bresennol: adran 4(2) 

2.82 Mae Deddf 1981 yn darparu ymhellach dan adran 4:  

(2) Mewn unrhyw achos o’r fath gall y llys, ble mae’n ymddangos ei 
fod yn angenrheidiol er mwyn osgoi perygl sylweddol o ragfarn yn 
erbyn gweinyddu cyfiawnder yn yr achos hwnnw, neu mewn unrhyw 
achosion eraill dan ystyriaeth neu ar fin digwydd, orchymyn fod y 
cyhoeddiad o unrhyw adroddiad am yr achos, neu unrhyw ran o’r 
achos, yn cael ei ohirio am y cyfnod y mae’r llys yn ei ystyried sy’n 
angenrheidiol i gyflawni’r pwrpas hwnnw. 

2.83 Mae adran 4(2) yn darparu grym i ohirio gohebu ar yr achosion. Caiff ei gyfyngu i 
“unrhyw adroddiad” o’r achosion eu hunain ac, felly, ni all ymdrin â materion 
allfarnwrol116 neu adroddiadau nad ydynt yn sôn am yr achos cyfredol.117 Rhaid i 
orchmynion Adran 4(2) gael eu hanelu at amddiffyn yr achosion penodol hynny i 
gael eu clywed pan wneir y cais am orchymyn ac nid gweinyddu cyfiawnder yn 
gyffredinol.118 

2.84 Mae’r cysyniad o achosion “dan ystyriaeth neu ar fin digwydd” yn ehangach na’r 
syniad “gweithredol” dan Ddeddf 1981 yn y ffaith y gellir gwneud gorchymyn 
adran 4(2) ble mae achosion “yn ddim mwy na bod yn amodol ar amser y 
gorchymyn”.119 Gellir gohirio cyhoeddi cyhyd ag y mae’r llys yn credu ei fod yn 
angenrheidiol i ddiogelu achosion penodol, er na all y gohiriad fod yn 
amhenodol.120   

2.85 Yn ei hanfod, mae prawf tri cham i’w oresgyn cyn y gellir gwneud gorchymyn:121 

(1) A oes perygl sylweddol o ragfarn yn erbyn gweinyddu cyfiawnder yn yr 
achosion cyfredol neu achosion eraill dan ystyriaeth neu ar fin digwydd? 

2.86 Mae sylweddol fan hyn yn golygu ddim yn ansylweddol.122 Wrth ystyried y risg, 
dylai’r llys gadw mewn cof allu’r rheithgor i ddilyn cyfarwyddyd barnwr llys, y 
ffactor mynd dros gof, “drama’r prawf”, a dylid tybio fod sylw’r wasg yn mynd i fod 
yn deg ac yn gywir.123 Mae’n rhaid i’r risg gael ei asesu pan geisir y gorchymyn124 
a’r risg perthnasol yw i weinyddiaeth cyfiawnder nid i faterion eraill er enghraifft 

 

116 Allen v Grimsby Telegraph [2011] EWHC 406 (QB), [2011] All ER (D) 30 (Mar).  
117 Arlidge, Eady a Smith ar  Ddirmyg paragraffau  7-150 to 7-151. 
118 Arlidge, Eady a Smith ar  Ddirmyg  paragraffau 7-180. 
119 Arlidge, Eady a Smith ar  Ddirmyg paragraffau 7-180. 
120 Papurau newydd y Times Cyf [2007] EWCA Crim 1925, [2008] 1 WLR 234. 
121 Gweler, ee, MGN Pension Trustees Ltd v Bank of America National Trust and Savings 

Association [1995] 2 All ER 355. Mabwysiadwyd yr un agwedd yn Independent Publishing 
Co Ltd v A-G of Trinidad a Tobago [2004] UKPC 26, [2005] 1 AC 190 ac R (Telegraph 
Group Plc) v Sherwood [2001] EWCA Crim 1075, [2001] 1 WLR 1983. 

122 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg  paragraffau 7-211 to 7-212. 
123 Gweler, ee, B [2006] EWCA Crim 2692, [2007] Entertainment and Media Law Reports 5 yn 

[25] a [31]; Barlow Clowes Gilt Managers Ltd v Clowes, The Times 2 Chwefror, 1990 aa 
hefyd  Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg paragraffau 7-213 a 7-222. 

124 George [2002] EWCA Crim 1923, [2003] Criminal Law Review 282 at [23]. 
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ofnau am elyniaeth y gymuned tuag at dystion.125 Mae’n nodedig nad yw’r prawf 
dan adran 4(2) yn gofyn am ragfarn ddifrifol yn wahanol i’r hyn sydd dan adran 
2(2) ac mae rhai wedi holi pa mor bell y gall adran 4(2) gael ei ystyried i fod yn 
cydymffurfio ag erthygl 10 os yw’r rhagfarn yn llai na difrifol.126   

(2) Os felly, a yw’r gorchymyn yn angenrheidiol i ddileu’r risg hwnnw, gan 
gynnwys ystyried mesurau eraill posibl?  

2.87 Rhaid i’r gorchymyn fod yn angenrheidiol i osgoi risg ac ni ddylai fod unrhyw 
ffordd arall o’i osgoi. Ymhellach, rhaid i’r gorchymyn fod yn debygol o osgoi’r risg 
ac os yw felly, ni ddylai’r gorchymyn fod yn ehangach na’r hyn sy’n angenrheidiol 
i osgoi’r risg hwnnw.127  

(3) Os felly, yng ngoleuni cystadleuaeth diddordebau cyhoeddus sydd yn y 
fantol, a ddylai’r llys wneud gorchymyn ac os felly, dan ba delerau? Mae 
hyn yn farn ar werthoedd.  

2.88 Dylid ystyried y cam hwn o’r prawf yng ngoleuni gofyniad erthygl 10(2) fod 
unrhyw ymyrraeth yn “angenrheidiol  mewn cymdeithas ddemocrataidd”:  

wrth ystyried os oedd yn “angenrheidiol” yn y ddau ystyr dan adran 
4(2) o Ddeddf 1981 i osgoi risg sylweddol o niwed i weinyddu 
cyfiawnder ac, felly, o ddiogelu hawliau’r diffynyddion i brawf rhydd 
dan erthygl 6 o’r Confensiwn ac yn yr ystyr wahanol a fwriadwyd gan 
erthygl 10 o’r Confensiwn fel bod “wedi ei bennu gan y gyfraith” ac 
“yn angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd” drwy gyfeirio at 
ystyriaethau ehangach polisi cyhoeddus, gellid mynegi’r ffactorau i’w 
cymryd i ystyriaeth fel prawf tri rhan... [o ran y drydedd rhan o’r prawf] 
hyd yn oed pe na bai ffordd arall o ddileu’r risg ymddangosiadol o 
ragfarn, nid oedd yn dilyn o anghenraid fod yn rhaid gwneud 
gorchymyn a byddai’r llys efallai’n dal i orfod gofyn a ddylai cyfradd y 
risg dan ystyriaeth gael ei hystyried fel bod y lleiaf o ddau ddrwg; ac 
ar yr adeg hon efallai y byddai’n rhaid ffurfio barn ar werthoedd fel 
blaenoriaeth rhwng y diddordebau cyhoeddus oedd yn cystadlu â’i 
gilydd a gynrychiolir gan erthyglau 6 a 10 o’r Confensiwn.128 

2.89 Mae’r llysoedd wedi dal fod diddordeb cyhoeddus cryf yn y cyfryngau yn riportio  
achosion cyfreithiol.129 Er hynny, wrth daro cydbwysedd rhwng yr hawl i brawf teg 
a rhyddid y cyfryngau i lefaru, y prawf teg sy’n hawlio’r lle cyntaf.130    

 

125 Re MGN [2011] EWCA Crim 100, [2011] 1 Cr App R 31 at [14]. 
126 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-199. Er gwelwch y drafodaeth am risg sylweddol 

prawf rhagfarn difrifol dan adran 2(2), ym mhara 2.30 ac yn dilyn uchod.  
127 MGN Pension Trustees Ltd v Bank of America National Trust and Savings Association 

[1995] 2 All ER 355; Re MGN [2011] EWCA Crim 100, [2011] 1 Cr App R 31 at [14]. 
128 Independent Publishing Co Ltd v A-G of Trinidad and Tobago [2004] UKPC 26, [2005] 1 

AC 190 at [69] citing the headnote from R (Telegraph Group Plc) v Sherwood [2001] 
EWCA Crim 1075, [2001] 1 WLR 1983. 

129 Re Central Independent Television Plc [1991] 1 WLR 4; R v Beck ex p Daily Telegraph Plc 
[1993] 2 All ER 177 and Re MGN Ltd [2011] EWCA Crim 100, 1 Cr App R 31. 
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2.90 Efallai y gall y methiant i wneud gorchymyn olygu fod yr adroddiadau o’r hyn 
ddigwyddodd  mewn llys agored yn gallu cael eu cyhoeddi, hyd yn oed os yw’r 
hyn sy’n cael ei riportio wedi ei ddatgelu yn absenoldeb y rheithgor, er bod diffyg 
eglurder am hyn yn y gyfraith gyfredol.131 

2.91 Mae torri gorchymyn adran 4(2) yn awtomatig yn golygu dirmyg, heb ystyried os 
oes risg sylweddol o ragfarn ddifrifol.132 Mae’r elfen feddyliol angenrheidiol i dorri 
gorchymyn yn aneglur. Mae awduron Arlidge, Eady a Smith yn awgrymu y dylai 
fod gofyn am wybodaeth er nad yw’n glir os yw gwybodaeth ar ei ben ei hun yn 
ddigon neu os, yn ychwanegol at wybodaeth o’r gorchymyn, mae’n angenrheidiol 
i fwriadu rhagfarn yn erbyn gweinyddu cyfiawnder. Mae’n ymddangos mai’r olaf 
yw’r dull sy’n cael ei ffafrio.133 Mae’n ansicr os yw dihidrwydd ynglŷn â bodolaeth 
y gorchymyn yn ddigon, ond os ydyw, yna gall methiant i wirio godi’r cwestiwn o 
atebolrwydd.134 Mae’r diffyg eglurder hwn yn anffortunus o ystyried  mai pwrpas 
adran 4(2) oedd sicrhau “y dylai golygyddion wybod cyn belled ag sy’n bosibl yn 
union ble maent yn sefyll.135 Mae ganddo hefyd oblygiadau ar gyfer gydymffurfio 
â’r ECHR .136 

Y Ddeddf bresennol: adran 11 

2.92 Mae adran 11 yn datgan: 

Mewn unrhyw achos ble mae llys (â’r grym i wneud hynny) yn 
caniatáu enw neu unrhyw fater arall i gael ei atal oddi wrth y cyhoedd 
mewn achosion o flaen y llys, gall y llys roi cyfarwyddyd sy’n 
gwahardd cyhoeddi’r enw hwnnw neu’r mater mewn cysylltiad ag 
achosion sy’n ymddangos yn angenrheidiol i’r llys i’r pwrpas y cafodd 
ei atal.    

2.93 Nid yw adran 11 yn cynnig grym i atal gwybodaeth ond grym i roi cyfarwyddyd 
sy’n gwahardd cyhoeddi.137 Mae’r awdurdodau’n egluro na ddylai adran 11 gael 
ei defnyddio i ddiogelu diffynyddion rhag annifyrrwch neu stigma, aflonyddwch  

 
130 B [2006] EWCA Crim 2692, [2007] Entertainment and Media Law Reports 5. Mae 

trafodaeth am y sail resymegol am hyn yn achos Seland Newydd o B [2008] NZCA 130, 
[2009] 1 NZLR 293. 

131 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-186 a Borrie a Lowe: The Law of Contempt para 
7.4. Ystyriwn y dylai methu â gwneud gorchymyn olygu y gall cyhoeddi ddigwydd, o 
ystyried y geirio a phwrpas adran 4(1). Fodd bynnag, mae hyn yn amlwg yn 
ddarostyngedig  i amodau penodol riportio, er enghraifft ar enwi achwynyddion mewn 
achosion troseddau rhywiol  dan Ddeddf (Newid) Troseddau Rhywiol 1992.  

132 R v Horsham Justices ex p Farquharson [1982] QB 762; A-G v Guardian Newspapers Ltd 
(No 3) [1992] 1 WLR 874, 884 to 885. Mae’n ymddangos mai hyn oedd y sylfaen ble y 
trafodwyd y cymal yn y Senedd: gweler Atodiad A ar orchmynion yn erbyn datgeliad.  

133 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-257 a 7-262,yn dyfynnu  A-G v Newspaper 
Publishing Plc [1988] Ch 333; A-G v News Group Newspapers Plc [1989] QB 110; A-G v 
Newspaper Publishing Plc [1997] 1 WLR 926 by Lord Bingham CJ. 

134 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg Contempt para 7-246 to 7-261; Official Solicitor v News 
Group Newspapers Plc [1994] 2 Family Law Reports 174. 

135 Hansard (HL), 9 Rhag 1980, cyf 415, cols 660, 661 a 664, Arglwydd  Hailsham. 
136 Gweler  para 2.100 isod. 
137 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-110 to 7-111. 
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neu golled economaidd.138 Ni ddylid defnyddio Adran 11 os na cheir cyfeiriad at 
yr wybodaeth sydd i’w hatal yn ystod yr achosion.139 

2.94 Gellir defnyddio adran 11 i sicrhau fod yr achwynyddion yn anhysbys, er 
enghraifft mewn achosion o flacmel; i gyfyngu ar gyhoeddi tystiolaeth wedi ei roi 
mewn camgymeriad yn gyhoeddus y dylid fod wedi ei roi yn breifat, neu i sicrhau 
anhysbysrwydd ble mae goblygiadau seicolegol neu seiciatrig o beidio â gwneud 
hynny.140 Byddai perygl real i fywyd unigolyn dan erthygl 2 yn cyfiawnhau 
gwneud gorchymyn adran 11 (er enghraifft o ran swyddog o’r heddlu cudd neu 
hysbysydd yr heddlu), fel y gall bygythiad fod i hawliau erthygl 8 dan rai 
amgylchiadau, er na ellir defnyddio adran 11 i amddiffyn preifatrwydd unigolyn ar 
lefel gyffredinol.141 Gellir gwneud gorchmynion adran 11 yn benagored142 

2.95 Nid yw methiant i gydymffurfio â gorchymyn adran 11 yn ac ohono’i hun yn 
ddirmyg llys ond mae’n debyg o gael ei ddal mewn dirmyg.143 Mae’n ymddangos 
mai’r elfen feddyliol i dorri gorchymyn yw fod yr ymddygiad yn “benodol wedi ei 
fwriadu i rwystro neu i niweidio gweinyddu cyfiawnder.”144 Er nad yw’n 
angenrheidiol dangos fod y gorchymyn wedi ei gyflwyno i’r rhai a honnir oedd yn 
ei dorri, mae Cyfarwyddyd Ymarfer yn awgrymu fod dyletswydd ar y cyfryngau i 
wirio os yw’r gorchymyn yn bodoli.145 

Gweithdrefn 

2.96 Ceir manylion am y weithdrefn i’w dilyn yn hyn o beth gyda gorchmynion dan 
adran 4(2) neu adran 11 mewn achosion troseddol yn y Rheolau Trefniadaeth 
Droseddol, Rhan 16. Mae gan y llysoedd  yr hawl i ddewis clywed gan y 

 

138 R v Westminster City Council ex p Castelli [1996] 1 Family Law Reports 534 ond cymharer 
HM Advocate v M 2007 SLT 462. Gweler hefyd R v Evesham Justices ex p McDonagh 
[1988] QB 553; R (Harper) v Aldershot Magistrates’ Court [2010] EWHC 1319 (Admin), 
(2010) 174 Justice of the Peace 410; R v Dover Justices ex p Dover District Council and 
Wells (1992) 156 Justice of the Peace 433 a R v Legal Aid Board ex p Kaim Todner [1999] 
QB 966. 

139 R (Trinity Mirror Plc) v Croydon Crown Court [2008] EWCA Crim 50, [2008] QB 770; R v 
Arundel Justices ex p Westminster Press Ltd [1986] 1 WLR 676. 

140 R v Socialist Worker Printers and Publishers Ltd ex p A-G [1975] QB 637; R v Hove 
Justices ex p Gibbons, The Times 18 June 1981 (although, compare R v Central Criminal 
Court ex p Crook, The Times 8 Nov 1984); Times Newspapers Ltd [2007] EWCA Crim 
1925, [2008] 1 WLR 234; HM Advocate v M 2007 SLT 462. Roedd yr achos o flacmel yr 
union sefyllfa roedd yr adran wedi ei chynllunio i fynd i’r afael ag ef pan gyflwynwyd y 
mesur i’r Senedd: Hansard (HC) 2 Mawrth 1981, cyf 1000, col 42. 

141 R v Reigate Justices ex p Argus Newspapers (1983) 5 Cr App R (S) 181; R (Harper) v 
Aldershot Magistrates’ Court [2010] EWHC 1319 (Admin), (2010) 174 Justice of the Peace 
410; Z v Finland (1998) 25 EHRR 371 (App No 22009/93) at [95]; Re Guardian News and 
Media Ltd [2010] UKSC 1, [2010] 2 AC 697; R v Central Criminal Court ex p Crook, The 
Times 8 Nov 1984; R (Trinity Mirror Plc) v Croydon Crown Court [2008] EWCA Crim 50, 
[2008] QB 770 at [32]. 

142 Re Times Newspapers Ltd [2007] EWCA Crim 1925, [2008] 1 WLR 234. 
143 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-115. 
144 A-G v Newspaper Publishing Plc [1997] 1 WLR 926, 936 to 937.  
145 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-122. 
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cyfryngau wrth wneud gorchymyn dan adran 4(2).146 Gellir clywed ceisiadau gan 
lys sy’n eistedd yn breifat, rhag trechu bwriad y gorchymyn posibl.147 

2.97 Dywed y Cyfarwyddyd Ymarfer perthnasol:  

Mae’n angenrheidiol i gadw cofnod barhaol o orchmynion o’r fath ar 
gyfer cyfeirio atynt yn ddiweddarach. I’r pwrpas hwn rhaid i bob 
gorchymyn a wnaed dan adran 4(2) gael ei ffurfio mewn termau 
manwl gywir, gan ystyried penderfyniad R v Horsham Justices ex 
parte Farquharson [1982] QB 762, a rhaid rhoi gorchmynion dan y 
ddwy adran [4(2) a 11] yn ysgrifenedig gan naill ai’r barnwr yn 
bersonol neu gan glerc y llys dan gyfarwyddyd y barnwr. Rhaid i 
orchymyn ddatgan (a) ei gwmpas yn fanwl gywir, (b) yr amser y bydd 
yn gorffen cael effaith, os yn briodol, a (c) pwrpas penodol am greu’r 
gorchymyn.            

Bydd y llysoedd fel rheol yn rhoi hysbysiad i’r wasg mewn rhyw ffurf 
fod gorchymyn wedi ei wneud dan y naill adran neu’r llall o’r Ddeddf a 
dylai staff y llys fod yn barod i ateb unrhyw ymholiadau am achos 
penodol, ond mae, a bydd yn aros yn gyfrifoldeb y rhai sy’n rhoi 
adroddiad am achosion, a’u golygyddion, i sicrhau na ddigwydd 
unrhyw dorri gorchymyn ac erys y cyfrifoldeb gyda hwy i wneud 
ymholiadau os oes unrhyw amheuaeth.148  

2.98 Gellir apelio yn erbyn gwneud gorchymyn adran 4(2) neu adran 11 yn Llys y 
Goron dan adran 159 o’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, a ddeddfwyd i 
sicrhau cydymffurfio â’r ECHR.149 Mae adran 159 yn rhoi i’r “person/y bobl 
tramgwyddedig”, gan gynnwys y cyfryngau, yr hawl i apelio,150 er efallai na all y 
cyfryngau adennill eu costau, hyd yn oed os ydynt yn llwyddiannus.151 Gall y Llys 
Apêl “gadarnhau, gwrth-droi neu amrywio’r gorchymyn y derbyniwyd cwyn 
amdano” ac felly gall ystyried y mater o’r newydd.152 Daw gweithdrefn apelio dan 
Ran 69 o’r Rheolau Trefniadaeth Droseddol.  Gellir herio penderfyniad yr ynadon 
i greu neu i wrthod creu gorchymyn drwy adolygiad barnwrol.153 Dan 

 

146 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-286. 
147 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg paragraffau 7-118 and 7-295; R v Tower Bridge 

Magistrates’ Court ex p Osborne (1987) 152 Justice of the Peace 310. 
148 [1982] 1 WLR 1475. 
149 Following Hodgson v UK App No 11553/85 (Commission decision). Gweler C Walker, I 

Cram a D Brogarth, “The Reporting of Crown Court Proceedings and the Contempt of 
Court Act 1981” (1992) 55 Modern Law Review 647, 653 to 654. 

150 Crook [1992] 2 All ER 687 ac Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-304. 
151 Steele Ford and Newton v CPS (No 2) [1994] 1 AC 22; News Group Newspapers Ltd 

[2002] Entertainment and Media Law Reports 9. 
152 R v Central Criminal Court ex p Telegraph Plc [1993] 1 WLR 980; B [2006] EWCA Crim 

2692, [2007] Entertainment and Media Law Reports 5; R v Beck ex p Daily Telegraph Plc 
[1993] 2 All ER 177, 180. 

153 R v Felixstowe Justices ex p Leigh [1987] QB 582; R v Clerkenwell Justices ex p 
Trachtenbers [1993] Criminal Law Review 222. 
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amgylchiadau cyfyngedig yn unig y gellir herio gwrthodiad Llys y Goron i wneud 
gorchymyn dan adran 4(2) neu adran 11.154 

2.99 Nid yw’n glir os yw’r awdurdod i ymdrin â thorri gorchymyn adran 4(2) yn 
gyfyngedig i Lys Adrannol. Awgryma’r awduron, Arlidge, Eady a Smith, y byddai’n 
well i farnwr treial gyfeirio at y torri gorchmynion honedig i’r Twrnai Cyffredinol a 
all wedyn gychwyn achos yn y Llys Adrannol.155 

Problemau ac atebion posibl  

2.100 Dywedodd nifer o sefydliadau’r cyfryngau wrthym eu bod yn cael anhawster i 
gael gwybodaeth am fodolaeth gorchymyn, ac felly, beth yw’r telerau, am nad 
oes system ffurfiol i roi gwybod i’r cyfryngau am eu bodolaeth.156 Gall hyn achosi 
diffyg cydymffurfio ag erthygl 7 ac erthygl 10 o’r ECHR os na all y cyfryngau reoli 
eu hymddygiad am na allant ddarganfod beth yw eu goblygiadau cyfreithiol.157  

2.101 Mynegodd rhai rhanddeiliaid bryderon fod rhai o’r gorchmynion hyn yn cael eu 
defnyddio heb fod angen, a/neu’n cael eu llunio mewn termau sy’n rhy eang. 
Gallai hyn fod yn groes i ofynion yr ECHR, sy’n gorfodi cydbwyso erthygl 6 (ac o 
bosibl erthyglau eraill) ac erthygl 10 wrth wneud gorchmynion dan adran 4(2) ac 
adran 11. Awgrymwyd y gallai’r cyfrifoldeb am lunio gorchymyn ddisgyn ar y parti 
oedd yn gofyn amdano, yn hytrach nac ar y llys.   

2.102 Deallwn fod y Coleg Barnwrol yn y broses o ddatblygu ffurflen safonol i farnwyr 
sy’n creu gorchmynion adran 4(2), er mwyn sicrhau fod gorchmynion o’r fath ar 
ffurf  ysgrifenedig ac yn gyson o ran telerau. Tra bydd hyn yn mynd i’r afael â rhai 
o bryderon y cyfryngau am orchmynion o’r fath, ac i’w helpu i’w darparu ag 
eglurder a sicrwydd, ystyriwn pa gamau pellach y gellid eu cymryd.  Yn arbennig, 
mae gorchmynion adran 4(2) a wnaed mewn achosion troseddol yn weithredol ar 
hyn o bryd yn yr Alban.158 Dan y system yna, cwblheir ffurflen safonol electronig 
gan y llys yn rhoi telerau’r gorchymyn. Mae copi wedyn yn cael ei e-bostio i 
swyddfa yn yr Uchel Lys Barnwrol ble rhoddir yr achos ar restr ar-lein. Mae’r 
rhestr yn darparu manylion cyfyngedig am yr achos (er enghraifft, byddai cofnod 
yn darllen: HMA v John Smith, Sherriff Court, Glasgow, 3 Awst 2012). Gall y rhai 
sydd eisiau mwy o wybodaeth am y gorchymyn ffonio’r swyddfa. Fel arall, gall 
aelodau o’r cyfryngau roi eu henwau ar restr e-bost i sicrhau eu bod yn cael 
gwybod bob tro y rhoir gorchymyn newydd ar y rhestr, a chael copi o’r gorchymyn 

 

154 R v Central Criminal Court ex p Crook, The Times, 8 Nov 1984 a Saunders [1990] Criminal 
Law Review 597. 

155 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg paragraffau 7-269 i 7-276. 
156 Dyma’r sefyllfa yng Nghymru a Lloegr. Yn Alban mae cofrestr o orchmynion s 4(2) gyda 

rhestr bostio i roi gwybod i bartïon sydd â diddordeb am y gorchmynion newydd a wnaed. 
Argymhellwyd system debyg i Gymru a Lloegr yn A-G v Guardian Newspapers Ltd (No 3) 
[1992] 1 WLR 874, 884 to 885, er na chafodd hyn ei weithredu. Yn yr un modd, 
dosbarthwyd gwahanol gylchlythyrau gan yr hyn oedd yr adeg honno yn Adran yr Arglwydd 
Ganghellor: gweler y drafodaeth yn C Walker, I Cram a D Brogarth, “The Reporting of 
Crown Court Proceedings and the Contempt of Court Act 1981” (1992) 55 Modern Law 
Review 647, 652 a’r hyn sy’n dilyn. Ystyriwch hefyd yr anawsterau a wynebodd Walker, 
Cram a Brogarth wrth wneud yr ymchwil hwn, yn 655 a’r hyn sy’n dilyn. 

157 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 7-268. 
158 Gweler http://www.scotcourts.gov.uk/current/court_announcements.asp#coc (cyrchwyd 

ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  
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wedi ei anfon atynt. Pan fydd yr achos wedi ei gwblhau neu pan fydd y 
gorchymyn wedi ei gyflawni, bydd y llys yn anfon e-bost i’r swyddfa er mwyn i’r 
cofnod gael ei dynnu oddi ar y rhestr sydd ar y wefan. Ein dealltwriaeth o 
drafodaethau rhagarweiniol gyda sefydliadau cyfryngol yw fod system yr Alban yn 
gweithio’n dda.  

2.103 Ystyriwn y gellid datblygu system debyg ar gyfer Cymru a Lloegr. Gellid sefydlu 
rhestr ar-lein gydag unigolion yn gallu cofrestru ar gyfer rhybuddion electronig am 
unrhyw orchmynion a wnaed. Byddai cofrestru yn amodol ar ddarparu cyfeiriad 
dilys yn y DU. Byddai copïau o’r gorchmynion yn cael eu dal gan y corff sy’n 
gweinyddu’r rhestr, a byddai’r telerau yn cael eu e-bostio i’r rhai oedd wedi 
cofrestru ac ar y gronfa ddata. Mae’n annhebygol y byddai system o’r fath yn 
feichus yn ymarferol i wasanaeth y llys neu’n ddrud i’w gweithredu. Byddai angen 
i Farnwyr neu eu clercod (ac mewn achosion prin iawn, ynadon) anfon copïau o’r 
gorchymyn i gorff arbennig a fyddai’n ychwanegu enw’r achos at y wefan. Yn yr 
un modd byddai’n angenrheidiol rhoi gwybod i’r corff am gwblhau unrhyw 
orchymyn o’r fath.  

2.104 Mewn ymgynghoriadau anffurfiol, awgrymodd rhai rhanddeiliaid fod gan y system 
hon y potensial i danseilio natur gorchymyn adran 4(2) drwy ddatgelu ffeithiau 
maent i fod i’w hatal yn ystod yr achos. Nid ydym yn ystyried y byddai system o’r 
fath yn achosi problemau o ystyried fod y gorchymyn yn cael ei greu mewn llys 
agored beth bynnag (er yn absenoldeb rheithgor) a phwrpas gorchymyn adran 
4(2) yw nid i atal y cyhoedd rhag cael ar ddeall gwybodaeth ynddo ac ohono ei 
hun, ond i atal rheithgor presennol ac yn y dyfodol rhag darganfod gwybodaeth 
o’r fath cyn i’r dyfarniad cael ei roi. Mae enwau achosion ble gwnaed 
gorchmynion adran 4(2) yn cael eu riportio yn aml ar restr llys a’u gosod yn 
adeilad y llys. A gytuna’r sawl yr ymgynghorir â hwy y dylid creu cynllun i roi 
gwybod i gyhoeddwyr am fodolaeth gorchmynion adran 4(2)? 

2.105 Rydym yn ystyried, os yw rhestr o’r fath yn llwyddiannus, y gall fod rhinwedd dros 
gyfnod o amser i’w ehangu ar gyfer pob gorchymyn a wnaed dan adran 82 o’r 
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 (“CJA 2003”) (yn cyfyngu cyhoeddusrwydd 
ble mae ail achos o rywun a gafwyd yn ddieuog yn flaenorol), a gorchmynion a 
wnaed dan adran 39 o’r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933 (sy’n darparu 
anhysbysrwydd i bobl ifanc yn y llys). Byddem yn croesawu barn y sawl yr 
ymgynghorir â hwy ar estyniad posibl y cynllun ar gyfer gorchmynion 
adran 4(2) i fathau eraill o orchmynion.   

SANCSIYNAU 

Y Ddeddf bresennol 

2.106 Uchafswm cosb am ddirmyg (naill ai’n fwriadol, dan adran 2(2), dan adran 4(2) 
neu dan adran 11) yw dwy flynedd yng ngharchar neu ddirwy diderfyn.159 Nid yw 
cosbau cymunedol ar gael am ddirmyg.160 Yn ychwanegol gellir gosod 
gorchymyn ar newyddiadurwr neu gyhoeddwr yn gofyn am “dalu’r costau a 
gafwyd gan barti i achos troseddol” ar yr amod “y bu camymddwyn difrifol (pa un 
ai yw yn golygu dirmyg llys ai peidio)” gan y newyddiadurwr neu’r cyhoeddwr a 

 

159 Adran 14 o Ddeddf 1981 ac Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 14-108. 
160 Palmer [1992] 1 WLR 568. 
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“bod y llys yn ei ystyried yn briodol” i wneud gorchymyn o’r fath.161 Ymddengys 
na wnaeth costau trydydd parti o’r fath gael eu gwneud mewn achos dirmyg drwy 
gyhoeddi,162 efallai am fod yr awdurdod i greu gorchymyn o’r fath yn gyfyngedig i 
lys yr ynadon, Llys y Goron a’r Llys Apêl. Ymddengys nad oes gen y Llys 
Adrannol y grym i wneud gorchymyn o’r fath, efallai oherwydd pan ddygir achos 
am ddirmyg drwy gyhoeddi o flaen y Llys Adrannol, nid yw’r cyhoeddwr bellach 
yn drydydd parti. Felly nid yw’n eglur pa un ai, yn dilyn canfyddiad o ddirmyg, y 
gallai’r Llys Adrannol greu gorchymyn yn erbyn y cyhoeddwr am gostau wedi eu 
gwastraffu yn codi o’r achos a oedd yn wreiddiol yn rhagfarnllyd neu wedi eu 
hatal. 

2.107 Gellir gosod cosbau ar y newyddiadurwr a’r sefydliad cyfryngau,163 er ei bod yn 
fwy cyffredin i’r olaf yn unig gael eu dal yn gyfrifol. Mae dedfryd o garchar yn 
anghyffredin iawn yn y fath beth â dirmyg gan y cyfryngau ac ni fu dedfryd o’r fath 
ers dros 60 mlynedd.164 Y gosb fel rheol yw dirwy, gyda’r lefel a osodir yn 
ddibynnol ar fodd.165   

2.108 Nid oes canllawiau dedfryd ar gyfer dirmyg drwy achosion cyhoeddi, ond dywedir 
fod y canlynol yn berthnasol i ddedfrydu wrth ystyried atebolrwydd llym dan adran 
2(2): 

1. Natur a difrifoldeb y gwall penodol, gan gynnwys y cyd-destun ble 
digwyddodd y cyhoeddi;  

2. Achosion y gwall, gyda sylw arbennig i ba raddau mae’r dirmyg yn 
adlewyrchu methiant systemig neu ddiffyg pryder digonol oddi fewn i 
endid y cyfryngau sydd dan sylw ar gyfer gweinyddu cyfiawnder, ac i’r 
gwrthwyneb i ba raddau roedd gan y diffynnydd  [y cyhoeddwr] yr 
amser oedd ei angen i gael system yn ei lle sy’n atal dirmyg o’r fath 
rhag digwydd;  

3. Canlyniadau’r dirmygu ar gyfer gweinyddu cyfiawnder, gyda 
chyfeiriad arbennig at ba gamau a gymerodd barnwr yr achos, a oedd 
yr ymyrryd yn barhaol neu dros dro, a ffactorau anhwylustod eraill;  

4. Prydlondeb a thelerau unrhyw ymddiheuriad neu gymorth i’r llys;  

5. Prydlondeb ac effeithiolrwydd unrhyw weithred adferol i warchod 
rhag gwallau o’r fath yn y dyfodol;  

6. Y ffaith y bydd y diffynnydd [y cyhoeddwr], ac eithrio unrhyw 
amgylchiadau anarferol … yn cael ei orchymyn i dalu ei gostau ei hun 
a chostau’r Twrnai Cyffredinol, sy’n cyfrannu tuag at y gosb ariannol 
gyffredinol;   

 

161 Deddf Erlyniad Troseddau 1985, adran 19B. Cyflwynwyd y ddarpariaeth hon yn dilyn 
methiant achos peldroedwyr Leeds United ar ôl dirmyg drwy gyhoeddi: gweler Ateb 
Ysgrifenedig, Hansard (HC), 5 Mawrth 2002, Cyfrol 381, colofn 196W.  

162 Nid yw chwaith yn glir beth yw ystyr “camymddwyn difrifol” yng nghyd-destun dirmyg: 
Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 14-148.   

163 As in A-G v British Broadcasting Corporation [2001] EWHC Admin 1202 at [40] to [41]. 
164 R v Bolam ex p Haigh (1949) 93 Solicitors Journal 220 oedd yr achos olaf 
165 A-G v Associated Newspapers Ltd [1998] Entertainment and Media Law Reports 711, 721 

to 722. 
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7. Sylw dyledus i ddedfrydau a osodwyd mewn achosion cydweddol 
gan ganiatáu ar gyfer chwyddiant ac unrhyw newidiadau perthnasol 
dan y gyfraith.166  

2.109 Fel gyda troseddau arferol, mae effaith ataliol y ddedfryd, mae record flaenorol yr 
ymatebydd, ac unrhyw bledio’n euog yn ffactorau perthnasol wrth ystyried 
dedfryd.167 Bydd dirmygu a gyflawnwyd yn fwriadol neu sy’n achosi i achos 
chwalu yn cael ei ystyried fel yr un mwyaf difrifol.168 Ar begwn arall y raddfa, 
efallai na fydd angen sancsiwn ar ddirmyg bach iawn y tu hwnt i ddyfarnu’r 
dirmyg a’r angen i dalu costau. Mae gosod sancsiynau (a chostau) a’r difrifoldeb 
yn berthnasol i asesiad cymesuredd dan erthygl 10.169 

Problemau ac atebion posibl 

2.110 Roedd rhanddeiliaid yn dal safbwyntiau gwahanol am beth oedd cosb briodol am 
ddirmyg drwy gyhoeddi. Dadleuodd rhai rhanddeiliaid fod lefel y dirwyon a osodir 
fel rheol yn isel, yn arbennig o’i gymharu â’r iawndal a’r costau a roddir mewn 
achosion difenwi ac achosion preifatrwydd. Roedd cosbau isel, dadleuai 
rhanddeiliaid o’r fath, yn golygu fod diffyg effaith ataliol, yn arbennig o ystyried yr 
elw posibl y gellid ei wneud o gyhoeddi. Ymhellach, o weld mai pur anaml y dygir 
achosion dirmyg yn erbyn golygyddion a newyddiadurwyr yn bersonol, gallai hyn 
gyfiawnhau cosbau uwch.     

2.111 Mewn gwrthgyferbyniad, awgrymodd rhanddeiliaid eraill nad oes budd ariannol 
uniongyrchol drwy gyhoeddi deunydd sydd ar ôl hynny yn cael ei ystyried yn 
ddirmyg, yn arbennig storïau nad ydynt yn cynhyrchu codiad perthnasol yn y 
ffigurau gwerthu. Mae mantais rhedeg stori arbennig i enw da’r cyhoeddwr ac 
felly mae’r risg o beidio ag adrodd y stori oherwydd ofn achos dirmyg yn 
cynrychioli perygl o safle’r cyhoeddwr, yn arbennig os yw sefydliadau  sy’n 
cystadlu yn mynd rhagddynt i gyhoeddi heb ôl-effeithiau. Fe wnaeth rhai 
rhanddeiliaid hefyd ddyfynnu’r hinsawdd economaidd sy’n gynyddol anodd ble 
mae’r cyfryngau argraffu traddodiadol yn gweithredu ac felly’r effaith gynyddol y 
byddai dirwy sylweddol yn ei chael.    

2.112 Yn ychwanegol rhaid cofio ers dyfodiad y cyfryngau modern, mae pob dinesydd 
yn gyhoeddwr posibl.170 O ganlyniad yn y dyfodol gall fod yn fwy cyffredin i 
achosion gael eu cymryd yn erbyn unigolion nad ydynt yn newyddiadurwyr sydd 

 

166 A-G v MGN Ltd [2009] EWHC 1645 (Admin) at [36] to [37]. Gweler hefyd A-G v Associated 
Newspapers Ltd [1998] Entertainment and Media Law Reports 711, 721 to 722. 

167 A-G v MGN Ltd [2002] EWHC 907 (Admin) at [30] a [33]; A-G v MGN Ltd [2009] EWHC 
1645 (Admin) at [45]; A-G v MGN Ltd (No 2) [2011] EWHC 2383 (Admin), [2012] 
Entertainment and Media Law Reports 10 at [8] to [9]. 

168 Fe wnaeth dirmyg bwriadol yn 1988 gael dirwy o £75,000 (tua £165,000 wedi’i addasu ar 
gyfer chwyddiant) (A-G v News Group Newspapers Plc [1989] QB 110 fel yr adroddwyd 
gan A-G v Newspaper Publishing Plc [1989] 1 Fleet Street Reports 457 at 495) tra 
gwnaeth y dirmyg atebolrwydd caeth a arweiniodd at ddymchwel achos ymosod 
peldroedwyr Leeds United arwain at ddirwyon o £75,000 yn 2002 (tua £100,000 heddiw) 
(A-G v MGN Ltd [2002] EWHC 907 (Admin) at [34]). 

169 G Robertson a N Nicol, Robertson and Nicol on Media Law (5th ed 2007) para 7-040. 
Gweler Atodiad B ar faint yr adbrisiant. 

170 Gweler Pennod 3, paragraff 3.2.  



 36

yn gysylltiedig â sefydliadau’r cyfryngau. Mae’n amlwg yn bwysig fod gan y 
llysoedd yr awdurdod priodol i ymdrin â phob math o ddirmygwyr. 

2.113 Mewn perthynas â dirmyg atebolrwydd caeth dan adran 2(2), gall cosb o garchar 
ymddangos yn ddraconaidd, yn arbennig yn ngoleuni’r angen am gymesuredd 
dan erthygl 10, a’r anghysondeb rhwng uchafswm y gosb am ddirmyg drwy 
gyhoeddi a’r sancsiynau am fathau eraill o gyfyngiadau riportio sydd fel rheol yn 
cael eu cyfyngu i ddirwy.171 Ymhellach, rhaid cadw mewn cof nad yw’r grym i 
garcharu wedi ei ddefnyddio yn y cyd-destun hwn ers dros 60 mlynedd. 

2.114 Yng ngoleuni hyn, ymddengys yn afresymegol fod sancsiynau am ddirmyg 
atebolrwydd caeth dan adran 2(2) yn cael eu cyfyngu i ddirwy neu garchar. Mewn 
rhai achosion gall fod yn briodol i gael y grym i roi dedfryd gymunedol.172 Ar y 
llaw arall gall tymor o garchar fod yn eithafol a chael “effaith fferru” ar 
gyhoeddwyr, yn arbennig oherwydd y gall atebolrwydd fod wedi’i sefydlu ar 
waethaf y ffaith nad oedd yna unrhyw fwriad i ymyrryd â chwrs cyfiawnder. A 
yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried fod uchafswm y ddedfryd 
gyfredol am ddirmyg atebolrwydd caeth yn briodol? Os nad, beth ddylai 
fod? A yw ymgyngoreion yn ystyried y dylai cosbau cymunedol hefyd fod 
ar gael fel sancsiwn? 

2.115 Yn y dirmyg a geir dan y gyfraith gyffredin, neu dan adrannau 4(2) neu 11 o’r 
Ddeddf, gall y ddadl dros gyfyngu’r gosb i ddirwyon neu ddedfrydau cymunedol 
gael ei lleihau, am ei bod yn ymddangos fod pob math o ddirmyg angen rhyw fath 
o fwriad i ymyrryd â chwrs neu weinyddiaeth cyfiawnder. Gall, felly, fod yn briodol 
i gadw’r grym i garcharu er mwyn ymdrin â’r achosion mwyaf difrifol. Ar y llaw 
arall mae dedfryd o garchar yn sancsiwn difrifol bob amser, a byddai  angen ei 
gyfiawnhau ar ffeithiau’r achos er mwyn cydymffurfio ag erthygl 10. A yw’r sawl 
yr ymgynghorir â hwy yn ystyried fod yr uchafswm dedfryd cyfredol am 
ddirmyg bwriadol drwy gyhoeddi a wnaed dan gyfraith gwlad, dirmyg dan 
adran 4(2) neu dan adran 11 o Ddeddf 1981 Act yn briodol? Os nad, beth 
ddylai fod? A yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn ystyried y dylai cosbau 
cymunedol hefyd fod ar gael fel sancsiwn? 

2.116 O ran achosion yn erbyn sefydliadau’r cyfryngau yn hytrach na chyhoeddwyr 
unigol, ystyriwn y gall pwerau cyfredol y llysoedd i ymdrin â dirmyg drwy 
gyhoeddi fod yn annigonol  o ystyried y gwahaniaeth yn adnoddau ariannol y 
gwahanol sefydliadau cyfryngol a phwysigrwydd sicrhau effaith ataliol. Ystyriwn y 
gall fod yn synhwyrol gadael i’r llysoedd roi dirwy sydd wedi ei gosod ar ganran o 
drosiant cyhoeddwr arbennig. Ystyriwn, petai system o’r fath yn cael ei chyflwyno 
y byddai’r Cyngor Dedfrydu yn gallu darparu canllaw i’r farnwriaeth er mwyn 
sicrhau fod y dirwyon a osodwyd yn gyson. Byddai hyn hefyd yn caniatáu mwy o 
eglurder i’r sefydliadau cyfryngol.173 Yn ddarostyngedig i sefydlu atebolrwydd y 

 

171 Er enghraifft, troseddau mewn perthynas â Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933, adran 39; 
Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999, adrannau 44 i 47; Deddf Plant 
1989, adran 97(6). 

172 Byddai angen i lys hefyd allu gofyn am adroddiad cyn dedfrydu cyn gosod cosb 
gymunedol.   

173 Ni ystyriwn y byddai’n briodol i ddod ag achosion dirmyg oddi fewn i delerau y Ddeddf Elw 
Troseddau 2002, o ystyried oblygiadau pellgyrhaeddol posibl hyn.  
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gorfforaeth drwy ddulliau priodol,174 a yw’r sawl yr ymgynghorir â hwy yn 
cytuno y dylid cyflwyno grym dedfrydu sy’n caniatáu i’r llysoedd osod 
dirwy fel canran o drosiant y cyhoeddwr? 

2.117 Eglurodd rhai rhanddeiliad hefyd fod adrodd yn mynd yn fwy gochelgar wrth i’r 
prawf agosáu. Gall hyn fod yn un o’r rhesymau pam fod defnydd gorchmynion 
costau trydydd parti yn brin oherwydd mai pur anaml y rhyddheir rheithgorau) a 
gall ddangos fod gorchmynion o’r fath yn cael effaith ataliol. Fodd bynnag, gall 
prinder gorchmynion costau trydydd parti hefyd gael ei egluro drwy’r ffaith fod yn 
well gan farnwyr Llys y Goron gyfeirio achosion at y Twrnai Cyffredinol yn hytrach 
na gosod costau trydydd parti eu hunain. Gall hyn fod yn llwybr synhwyrol i’w 
gymryd am ei fod yn osgoi yr angen am wrandawiad yn Llys y Goron i ymdrin â 
chostau trydydd parti, yn cael ei ddilyn gan wrandawiad yn y Llys Adrannol i 
ymdrin â dirmyg ond mae’n amlygu’r anhawster gydag awdurdod cyfyngedig i 
orchymyn costau trydydd parti. Adroddodd amryfal randdeiliaid y byddai 
defnyddio gorchmynion costau trydydd parti yn achosi mwy o bryder i 
gyhoeddwyr na gosod dirwy.                        

2.118 Os yw dirmyg drwy gyhoeddi i aros yn brofadwy yn y Llys Adrannol yn hytrach 
nac ar dditiad neu fel pe bai ar dditiad (gweler baragraffau 2.64 i 2.68 uchod), 
ystyriwn y dylai’r grym oedd yn mynnu fod cyhoeddwyr yn talu am gostau wedi eu 
gwastraffu o ran achosion oedd yn rhagfarnllyd, wedi eu hatal neu wedi eu 
heffeithio’n fwriadol gael ei ymestyn i’r Llys Adrannol. Byddai hyn yn caniatáu 
gorchmynion i gael eu gwneud yn mynnu fod cyhoeddwyr yn talu costau’r 
achosion hynny (er enghraifft pan ryddheir y rheithgor) yn dilyn dedfryd o ddirmyg 
yn hytrach na bod angen i achos cyfochrog ddigwydd yn llys yr ynadon neu Lys y 
Goron. A gytuna’r sawl yr ymgynghorir â hwy y dylai Llys Adrannol fod â 
grym i wneud gorchymyn am gostau a wastraffwyd o achos troseddol a 
gafodd ei ragfarnu, ei atal neu ei effeithio’n fwriadol gan ddirmyg drwy 
gyhoeddi? 

 

174 Gweler para 2.77 uchod. 
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PENNOD 3 
CYHOEDDIADAU, CYHOEDDWYR A’R 
CYFRYNGAU NEWYDD 

CYFLWYNIAD 

3.1 Mae’r bennod hon yn asesu’r graddau y mae Deddf Dirmyg Llys 1981 yn gallu 
gweithredu’r effeithiol ym myd cyfryngau a thechnolegau cyfathrebu digidol. Mae 
llawer o bobl yn ystyried creu’r rhyngrwyd a’r We Fyd-eang (y “we”) fel rhywbeth 
sydd wedi creu newid mor arwyddocaol mewn cyfathrebu dynol ag y gwnaeth 
dyfeisio’r wasg argraffu. Mae’r swm o ddeunydd y gellir ei storio bellach, 
rhwyddineb y gallu i’w gyfathrebu a’i ailddosbarthu, maint y gynulleidfa y gellir ei 
chyrraedd, a hygyrchedd byd-eang yr wybodaeth yn dod â heriau newydd, gan 
gynnwys oblygiadau i gyfraith dirmyg. Tra gallai gwybodaeth ragfarnus fod wedi 
pylu’n hanesyddol gyda phrint papurau newydd, yn ogystal ag o’n cof torfol, mae 
bellach yn cael ei brosesu a’i archifo fel data ac mae modd ei adalw am gyfnodau 
llawer hirach.   

3.2 Mae’r dull y mae pobl yn cael at wybodaeth a’i ddatgelu wedi newid yn fawr dros 
y blynyddoedd diwethaf. Yn 2012, adroddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 
tua 84% o oedolion yn y Deyrnas Unedig wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar ryw adeg 
neu’i gilydd.1 Yn ôl Ofcom, mae gan 80% o aelwydydd y DU fynediad i’r 
rhyngrwyd, tra bod 39% yn cael at y rhyngrwyd trwy ffôn symudol.2 Y gwefannau 
mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig yw Google Search, Facebook a 
YouTube, sy’n galluogi miliynau i gael hyd, rhannu a defnyddio gwybodaeth.3 
Amcangyfrifir bod defnyddwyr Facebook yn unig yn y Deyrnas Unedig dros 30 
miliwn,4 tra bod gan Twitter dros 10 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol.5 Mae’r 
ystadegau hyn yn darlunio’r newid aruthrol sydd wedi digwydd o gymharu â’r 
amodau oedd yn bodoli gan gafodd Deddf 1981 ei phasio. 

3.3 Hyd yma, mae’r cyfryngau modern yn fater nad yw cyfraith dirmyg wedi cael fawr 
o achos dros fynd i’r afael ag ef. Ymddengys nad oes ond un achos wedi bod o 
ddirmyg trwy gyhoeddi’n ymwneud â’r cyfryngau newydd, lle barnwyd bod llun 
argyuddiadol ar wefan papur newydd yn cyfrif fel dirmyg.6 Mewn cyd-destunau 
eraill, mae’r gyfraith droseddol gyffredinol hefyd yn ystyried effaith cyfryngau 
modern,7 ond yma hefyd mae’r gyfraith yn ei phlentyndod. O ganlyniad, mae 
amwysedd sylweddol ynghylch sut mae cyfraith dirmyg yn berthnasol i’r 
cyfryngau modern, a byddwn yn ystyried agweddau o hyn yn y bennod hon. Yng 

 
1  Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Internet Access Quarterly Update, 2012 Q2 (Awst 2012), 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_276208.pdf (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 
2012).  

2  Ofcom, Communications Market Report 2012 (Gorffennaf 2012)  4.2.1. 
3  Ofcom, Communications Market Report 2012 (Gorffennaf 2012) 4.3.1. 
4  http://www.internetworldstats.com/europa.htm (edrychwyd arno ddiwethaf 1 Tachwedd 

2012).  
5  Cyhoeddwyd ar @TwitterUK, 15 Mai 2012. 
6 A-G v Associated Newspapers Ltd [2011] EWHC 418 (Admin), [2011] 1 WLR 2097. 
7 Gweler er, Sheppard [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779 a Chambers v DPP 

[2012] EWHC 2157 (Admin), [2012] All ER (D) 346 (Gorffennaf). 
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ngoleuni effaith y rhyngrwyd ar fywyd beunyddiol yr ydym wedi’i esbonio uchod, 
rhagwelwn fod hwn yn bwnc sy’n debygol o fod iddo arwyddocâd cynyddol yn y 
dyfodol. Mae’n bwysig felly fod Deddf 1981 yn ddigonol ar gyfer anghenion oes 
ddigidol. 

3.4 Yn y bennod hon, byddwn yn rhoi sylw i amryw o gwestiynau penodol:  

(a) beth yw cyhoeddi neu gyhoeddiad? 

(b) pa bryd mae cyhoeddiad wedi’i gyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol 
neu unrhyw adran o’r cyhoedd? 

(c) pwy sy’n gyfrifol am y cyhoeddiad?  

(d) pa bryd mae cyhoeddi’n digwydd?  

(e) lle mae’r cyhoeddi’n digwydd? 

CYHOEDDI A CHYHOEDDIADAU 

3.5 Mae penderfynu ystyr cyhoeddi i ddibenion y gyfraith ar ddirmyg wedi’i gymhlethu 
gan y ffaith fod dau ystyr i’r gair “publication” yn y Saesneg. Yn gyntaf, gall 
gyfeirio at gyhoeddiad yn yr ystyr ffisegol, sef yr hyn sy’n cael ei gyhoeddi. Mae 
Adran 2(1) o Ddeddf 1981 yn ymdrin â’r ystyr hwn drwy esbonio bod cyhoeddiad 
yn cynnwys pedwar term: “unrhyw leferydd, ysgrifen, rhaglen a gynhwysir mewn 
gwasanaeth raglenni cebl neu gyfathrebu arall ym mha bynnag ffurf”. 

3.6 Rydym yn archwilio’r termau hynny isod. Dywedodd yr Arglwydd Diplock yn Yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn v Guardian Newspapers Ltd8 fod y Senedd 
wedi bwriadu i’r diffiniad yn nhermau’r pedwar ymadrodd a grybwyllwyd fod yn 
“gyflawn a chynhwysfawr”,9 er gwaetha’r ffaith y byddai’r geiriau “yn cynnwys” yn 
awgrymu nad eithrir termau eraill heblaw’r pedwar hyn os gellir gwneud achos 
dros eu cynnwys.10 

3.7 Yn ail, gall “publication” hefyd olygu’r weithred o gyhoeddi. Ymdrinnir â’r ystyr 
hwn o dan adran 1 o Ddeddf 1981, sy’n golygu bod y “rheol atebolrwydd llym” yn 
codi ynghylch “ymddygiad” sy’n cael drin fel dirmyg llys. Mae Adran 2(1) yn 
datgan mai’r ymddygiad perthnasol yw “cyhoeddi”. Un anhawster yma yw nad 
yw’r weithred o gyhoeddi (yr ymddygiad) y mae’n ymwneud â hi’n cael ei 
hesbonio o dan y ddeddf.11 Yr unig esboniad sydd gennym yw’r esboniad sy’n 
gysylltiedig â ffurf ffisegol y cyhoeddiad, a drafodwyd uchod. Mae hyn yn 
broblematig wrth ystyried y cwestiwn o pwy all fod yn atebol am gyhoeddiad, 
oherwydd nid yw’n glir pwy na beth sydd wedi ymgymryd â’r weithred o gyhoeddi 
(neu rhan o’r weithred honno) er mwyn denu atebolrwydd. Rydym yn ystyried y 

 
8  Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn v Guardian Newspapers Ltd [1985] AC 339. 
9  Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn v Guardian Newspapers Ltd [1985] AC 339, 348. 
10 Mae awduron Arlidge, Eady a Smith yn credu bod ei Arglwyddiaeth yn gywir, gan gyfeirio 

at achos cynharach lle barnwyd bod “yn cynnwys” yn gyfwerth â “yn golygu”: Dilworth v 
Commissioner of Stamps [1899] AC 99, 105 i 106; gweler Arlidge, Eady a Smith ar 
Ddirmyg, paragraffau 4-34 i 4-36. Mae’r farn groes i hyn gan Borrie and Lowe: The Law of 
Contempt, lle dadleuir y dylid rhoi i “yn cynnwys” ei ystyr arferol: gweler para 4.8. 

11 Cymharer  adran 1(3) o Ddeddf Cyhoeddiadau Anweddus 1959.  
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mater hwn yn fanwl isod,12 tra bydd yr adran hon o’r bennod yn canolbwyntio ar 
“gyhoeddiad” yn ei ffurf ffisegol.  

3.8 Am resymau y byddwn yn eu hesbonio, ni chredwn fod unrhyw anhawster mewn 
cynnwys cyfathrebu rhyngrwyd fel cyhoeddiadau o dan y diffiniad yn adran 2(1) 
na bod unrhyw ragolygon y byddai llys yn gwrthod gwneud hynny. Ar y llaw arall, 
fel y daw’n amlwg, cyfyngedig yw’r awdurdod yng nghyd-destun dirmyg trwy 
gyhoeddi ar y diffiniad o’r pedwar term hyn. 

Lleferydd 

3.9 Mae’r term “lleferydd” yn ymddangos yn hunanesboniadol i raddau helaeth. O 
dan gyfraith gwlad, gall perfformiad theatrig fod yn gyhoeddiad i ddibenion 
enllib.13 O edrych arno o safbwynt dirmyg, mae Deddf Telegraffiaeth Ddiwifr 2006 
yn diffinio llefaru i gynnwys “darlith, anerchiad a phregeth”.14 Ymddengys nad oes 
unrhyw anhawster mewn deall “lleferydd” i gynnwys, er enghraifft, geiriau llafar 
sydd wedi cael eu ffilmio a’u postio ar YouTube. 

Ysgrifennu 

3.10 Mae’r term “ysgrifennu” yn amlwg yn cynnwys neges wedi ei hysgrifennu â llaw 
neu ei theipio neu erthygl mewn papur newydd. Yn ôl Deddf Dehongli 1978,  

mae “ysgrifennu” yn cynnwys teipio, argraffu, lithograffeg, 
ffotograffiaeth a moddau eraill o gynrychioli neu atgynhyrchu geiriau 
mewn ffurf weladwy, a chaiff ymadroddion sy’n cyfeirio at ysgrifennu 
ac yn cyfrif yn unol â hynny.15  

3.11 Yng nghyd-destun y drosedd o annog casineb hiliol, mae “deunydd ysgrifenedig” 
yn cynnwys “unrhyw arwydd neu gynrychiolaeth weledol arall”.16 Mae hyn wedi 
cael ei archwilio gan y llysoedd yn ddiweddar. Yn Sheppard,17 cafodd y deunydd 
tramgwyddus ei osod ar we-weinydd yn California, ond nid oedd modd cael ato 
yng Nghymru a Lloegr. Gwrthododd y Llys Apêl ddadl fod yn rhaid i’r deunydd 
gweladwy fod “mewn ffurf weladwy, ddealladwy gyda pheth gradd o 
sefydlogrwydd”.18 Cymeradwyodd yr Arglwydd Ustus Scott Baker farn barnwr yr 
achos fod yr hyn a oedd ar sgrin y cyfrifiadur yn “ysgrifenedig” yn y lle cyntaf neu 
wedi ei ysgrifennu ac yn ail fod y data sy’n cael ei storio’n electronig ac sy’n cael 
ei drosglwyddo hefyd yn dod o fewn diffiniad deunydd ysgrifenedig oherwydd 
mae’n ddeunydd ysgrifenedig wedi’i storio mewn ffurf arall.  

3.12 Er nad oes gan Ddeddf 1981 unrhyw ddarpariaeth sy’n diffinio “ysgrifennu” yn 
nhermau unrhyw arwydd neu gynrychiolaeth weladwy arall, ymddengys yn 
debygol y byddai’r ymdriniaeth eang yn Sheppard yn cael ei mabwysiadu yn y 
cyd-destun dirmyg petai’r mater yn codi.  

 
12 Gweler paragraffau 3.30 a’r canlynol isod. 
13  Williams (1823) 2 Law Journal Reports, Kings Bench Old Series 30.  
14  Adran 115(1). 
15  Atodlen 1. 
16 Deddf y Drefn Gyhoeddus 1986, adran 19 darllener gydag adran 29. 
17  [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779. 
18  [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779 at [29]. Gweler hefyd M Dyson, “Public Order 

on the Internet” (2010) 2 Archbold Review 6 to 9. 
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Rhaglen a gynhwysir mewn gwasanaeth rhaglenni 

3.13 Nid yw’r term “rhaglen a gynhwysir mewn gwasanaeth rhaglenni” yn 
hunanesboniadol. Yn ôl Deddf Darlledu 1990, mae “rhaglen” yn cael ei diffinio’n 
eang ac “yn cynnwys hysbyseb ac, mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth, yn 
cynnwys unrhyw eitem a gynhwysir yn y gwasanaeth hwnnw”.19 Mae’r diffiniad o 
“wasanaeth rhaglenni” o Ddeddf Cyfathrebu 2003 sy’n cynnwys teledu, 
teletestun, radio ac yn y blaen.20  

3.14 Mae’r Ddeddf Darlledu hefyd yn darparu bod gwasanaeth rhaglenni’n: 

unrhyw wasanaeth arall sy’n cynnwys anfon, trwy gyfrwng rhwydwaith 
cyfathrebu electronig (o fewn ystyr Deddf Cyfathrebu 2003), seiniau 
neu ddelweddau gweledol neu’r ddau naill ai— 

(i) i’w derbyn mewn dau neu fwy o leoedd yn y Deyrnas Unedig (boed 
hwy’n cael eu hanfon felly i’w derbyn yr un pryd neu ar adegau 
gwahanol mewn ymateb i geisiadau a wneir gan wahanol 
ddefnyddwyr y gwasanaeth); neu 

(ii) i’w derbyn mewn lle yn y Deyrnas Unedig i ddibenion cael eu 
cyflwyno yno i aelodau o’r cyhoedd neu i unrhyw grŵp o bobl.21 

3.15 I’r dibenion hyn, mae “rhwydwaith cyfathrebu electronig” yn golygu “system 
drosglwyddo ar gyfer cyfleu trwy ddefnyddio ynni trydanol, magnetig, neu 
electromagnetig, neu arwyddion o unrhyw ddisgrifiad”.22 Byddai hyn yn cynnwys 
rhwydweithiau a ddefnyddir ar gyfer radio a theledu, yn ogystal â thelathrebu. 

3.16 Fel y noda Collins,  

nid all fod unrhyw amheuaeth fod cyfathrebu rhyngrwyd yn digwydd 
trwy ddefnydd ynni trydanol, magnetig, neu electromagnetig, ac 
maent felly’n cael eu trosglwyddo gan rwydweithiau cyfathrebu 
electronig o fewn ystyr y diffiniad hwn ac i ddibenion … Deddf 
Darlledu 1990.23  

3.17 O safbwynt dirmyg, mae darllediad teledu neu sioe radio’n amlwg wedi eu 
cynnwys gan y diffiniadau hyn.24 Bydd y cwestiwn a yw gwasanaeth rhyngrwyd 
penodol yn ffurfio “gwasanaeth rhaglenni” yn dibynnu ar elfennau eraill y diffiniad. 
Felly, er enghraifft, byddai iPlayer y BBC yn cyfrif fel gwasanaeth rhaglenni gan ei 

 
19  Adran 202(1). 
20  Deddf Cyfathrebu 2003, adran 405(1). “Gwasanaeth rhaglenni” yw (a) gwasanaeth 

rhaglenni teledu; (b) y gwasanaeth teletestun cyhoeddus; (c) gwasanaeth teledu 
ychwanegol; (d) gwasanaeth teledu digidol ychwanegol; (e) gwasanaeth rhaglenni radio; 
neu (f) wasanaeth sain a ddarperir gan y BBC. 

21 Deddf Darlledu 1990, adran 201(1)(c). 
22  Deddf Cyfathrebu 2003, adran 32. 
23 M Collins, The Law of Defamation and the Internet (3ydd argraffiad 2010) para 4.08. 
24  Un enghraifft fydd sioe radio leol, fel a gafodd ei darlledu ar 26 Tachwedd 2003 tra bod 

achos llofruddiaeth Ian Huntley yn weithredol. Dywedodd y cyflwynydd radio fod tystiolaeth 
Huntley “bron iawn … y stori fwyaf anghredadwy a wnaed yn y byd erioed”, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/shropshire/3346093.stm (gwelwyd ddiwethaf 1 
Tachwedd 2012). 
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fod yn darparu seiniau a delweddau gweledol mewn ymateb i geisiadau’n cael eu 
gwneud ar adegau gwahanol gan wahanol ddefnyddwyr.  

Cyfathrebu ym mha bynnag ffurf 

3.18 Mae ystyr gyffredin “cyfathrebu” yn eang iawn, ac yn fwy fyth felly pan fo rhywun 
yn ychwanegu’r geiriau “ym mha bynnag ffurf”. Mewn dirmyg o’r gyfraith 
gyffredin, gallai cyhoeddiad fod yn gyffelybiaeth sy’n awgrymu ehangder tebyg.25 
Mae’r cyfryngau newydd yn bod i hwyluso bwriadau a deisyfiadau pobl i 
gyfathrebu mewn amrywiol ffyrdd, diweddaru, addysgu, cadarnhau cyfeillgarwch, 
dadlau, sarhau, goleuo, rhannu profiadau, dealltwriaeth a safbwyntiau ac yn y 
blaen. Er bod y cyfryngau’n newydd, mae dibenion cyfathrebu’n gyfarwydd. 

3.19 Mae’r term “cyfathrebu” i’w weld yn amlwg yng nghyd-destun statudol gwahanol 
Deddf Rheoli Pwerau Ymchwilio 2000. Yno, gall “cyfathrebu” gynnwys “unrhyw 
beth sy’n cynnwys lleferydd, cerddoriaeth, seiniau, delweddau gweledol neu 
ddata o unrhyw ddisgrifiad” a “signalau sydd ar gyfer naill ai rhannu unrhyw beth 
rhwng personau, rhwng person a pheth neu rhwng pethau neu ar gyfer 
gweithredu neu reoli unrhyw offer”.26 Mae ehangder y term i’w weld yn amlwg yn 
y geiriau “rhannu unrhyw beth rhwng personau”. Y tu hwnt i hynny, mae hefyd yn 
cyfeirio at gyfathrebu rhwng pethau. Ymddengys fod “cyflenwad newyddion” 
awtomatig yn enghraifft.27 Mae’n amlwg nad yw’r diffiniad hwn o Ddeddf 2000 yn 
uniongyrchol berthnasol i ddirmyg, ond mae’n dangos cyd-destun lle mae’r 
ddealltwriaeth statudol o gyfathrebu mor eang yw ystyr gyffredin y term. 

3.20 Mae’r term “cyfathrebu ym mha bynnag ffurf” mor eang fel yr ymddengys ei fod 
yn cynnwys y cyfryngau newydd yn gynhwysfawr neu bron yn gynhwysfawr 
ynddo’i hun. Ymddengys fod unrhyw restr ar hap (er nad yw’n cynnwys popeth 
wrth gwrs) o’r cyfrangau newydd yn datgelu rhyw ffurf o gyfathrebu. Mae post ar 
Facebook, trydariad, llun Flickr (gyda neu heb sylwadau), fideo ar YouTube, 
Delicious28 neu Digg29 neu eiriau ar wefan i gyd yn debygol o fod yn 
gyhoeddiadau yn rhinwedd bod yn “gyhoeddiadau ym mha bynnag ffurf” ac yn 
ysgrifenedig fel arfer ac weithiau’n ddeunydd llafar yn ogystal. Yn yr hyn y credir 

 
25  Gilham (1828) 1 Moody a Malkin 165. 
26  Adran 81. 
27  Yn ôl gwefan y BBC, “mae cyflenwadau newyddion yn eich galluogi chi i weld pa bryd mae 

gwefannau wedi ychwanegu cynnwys newydd. Gallwch gael y penawdau diweddaraf a 
fideo mewn un lle, cyn gynted ag mae wedi’i gyhoeddi, heb ichi orfod ymweld â’r 
gwefannau yr ydych wedi cymryd y cyflenwad oddi wrthynt. Caiff cyflenwadau eu 
hadnabod yn gyffredinol fel RSS (“Really Simple Syndication’’) … ”. Gweler 
http://www.bbc.co.uk/news/10628494 (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012). 

28 Mae Delicious yn “wasanaeth nodi cymdeithasol sy’n galluogi defnyddwyr i dagio, cadw, 
rhannu a darganfod cynnwys ar y we” trwy ei wefan: gweler http://delicious.com/terms 
(edrychwyd arno ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  

29 Gwefan newyddion cymdeithasol yw Digg. Mae’n galluogi pobl i bleidleisio frod gynnwys 
penodol ar y we – “digging”. Yn ôl y wefan, “mae dig yn gymeradwyaeth – pleidlais o blaid 
– stori”. Gweler http://digg.com/faq (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012). Gweler hefyd 
“Once a social media star, Digg sells for $500,000”, The Wall Street Journal, 13 Gorffennaf 
2012, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304373804577523181002565776.html 
(gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012). 
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ei fod y dirmyg rhyngrwyd cyntaf trwy gyhoeddi cyntaf (a’r unig un hyd yma) yn 
Lloegr, ni chafodd ei wadu bod ffotograff ar-lein yn gyhoeddiad.30 

3.21 Roedd y Senedd yn amlwg yn bwriadu i’r diffiniad o “publication” fod mor eang ag 
mae’r dadansoddiad uchod yn ei awgrymu. 

3.22 I gloi, ymddengys nad oes dim yn natur y modd newydd o gyfathrebu a 
ddefnyddir gan y cyfryngau newydd sy’n ei gwneud hi’n angenrheidiol cael 
deddfwriaeth newydd wedi’i theilwra’n arbennig gan yr ymddengys eu bod wedi 
cael eu cynnwys yn ddigonol yn y cysyniad o “gyhoeddi” yn adran 2(1) o Ddeddf 
1981. A yw’r ymgyngoreion yn cytuno gyda’n casgliad fod y diffiniad o 
gyhoeddiad yn adran 2(1) o Ddeddf 1981 yn ddigon eang i gynnwys pethau 
sy’n ymddangos yn y cyfryngau newydd? Os nad yw, pam? 

WEDI’I GYFEIRIO AT Y CYHOEDD YN GYFFREDINOL NEU UNRHYW 
ADRAN O’R CYHOEDD 

3.23 Rhaid i gyhoeddiad fod wedi’i gyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol neu unrhyw 
adran ohono. Mae hyn yn amlwg yn cynnwys papurau newydd a darlledwyr 
cenedlaethol a lleol. 

3.24 Ymddengys nad oes unrhyw reol na safon benodol a all benderfynu a yw 
cyhoeddiad wedi ei gyfeirio at y cyhoedd neu at adran o’r cyhoedd. Yn hytrach, 
mae’r mater yn un sydd angen ei benderfynu fesul achos unigol. Mae’r ffactorau 
perthnasol tebygol wrth wneud asesiad o’r fath yn cynnwys maint y grŵp, natur a 
swyddogaeth y grŵp, y modd o reoli mynediad i’r grŵp neu’r cyhoeddiad penodol 
a’r cyd-destun y gwnaed y cyhoeddiad ynddo.31 Gyda chyfathrebu preifat32 y 
mae’r gyferbyniaeth hanfodol. 

3.25 Mae’r nifer o dderbynwyr yn fater arwyddocaol. Mae’n annhebygol y gallai adran 
o’r cyhoedd fod wedi’i ffurfio o un person yn unig, gan fod yr ymadrodd “wedi’i 
gyfeirio at … unrhyw adran o’r cyhoedd” yn awgrymu bwriad i gyfathrebu gydag 

 
30  A-G v Associated Newspapers Ltd [2011] EWHC 418 (Gwein), [2011] 1 WLR 2097 ar [21]. 

Gweler hefyd HM Advocate v Caledonian Newspapers Ltd 1995 SLT 926. 
31 Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-54; Borrie a Lowe: The Law of Contempt para 

4.9. Mae cyfyngiadau ar ohebu o dan Ddeddf Troseddau Rhywiol (Diwygio) 1992, adran 6  
a Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, adran  71(11) (ymysg statudau eraill) hefyd yn 
cynnwys yr ymadrodd “wedi’i gyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol neu unrhyw adran o’r 
cyhoedd” ond nid ymddengys fod awdurdod ar sut y dylid dehongli hyn. Mae Deddf 
Cydraddoldeb  2010, adran 29 yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon i unrhyw berson sy’n 
ymwneud â darparu gwasanaeth “i’r cyhoedd neu adran o’r cyhoedd” i wahaniaethu ar y 
sail sy’n gynwysedig yn y ddeddfwriaeth, ond nid ydym o’r farn fod hyn yn sail cymhariaeth 
ddefnyddiol i ddibenion dirmyg. 

32 Gallai hyn er hynny gael ei ddal gan gyfraith gyffredin dirmyg bwriadol. Gweler Pennod 2 
para 2.56.  
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mwy nag un unigolyn. Dadleua Arlidge, Eady a Smith “na fyddai cyhoeddiad mor 
gyfyngedig yn disgyn o fewn geiriad yr adran”.33  

3.26 Mae’r mater hwn wedi codi yng nghyd-destun Deddf y Drefn Gyhoeddus 1986. 
Yn Sheppard,34 cododd y cwestiwn a fu cyhoeddi i’r cyhoedd neu adran o’r 
cyhoedd pan oedd deunydd yn gyffredinol hygyrch trwy’r we. Daliodd y llys fod y 
barnwr wedi bod yn gywir wrth ddal ei bod yn ddigonol fod “y deunydd yn 
gyffredinol hygyrch i bawb, neu gael, neu wedi ei osod gerbron, neu ei gynnig i’r 
cyhoedd”.35 Roedd y deunydd yn yr achos enghreifftiol ar gael i’r cyhoedd er 
gwaethaf y ffaith nad oedd y dystiolaeth yn mynd dim pellach na chadarnhau bod 
un swyddog heddlu wedi ei lawrlwytho. 

3.27 Mae hyn yn gyson â’r sefyllfa a allai godi mewn perthynas â dirmyg. Cytunwn ag 
Arlidge, Eady a Smith na ellir ystyried bod cyhoeddiad sydd wedi’i gyfeirio at un 
person wedi’i gyfeirio at adran o’r cyhoedd.36 Er enghraifft, nid yw e-bost sydd 
wedi’i anfon gan un person at un person arall wedi’i gyfeirio at adran o’r cyhoedd. 
Roedd y deunydd yn Sheppard ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol – gallai rhywun 
yn y byd fod wedi cael ato petaent wedi ymweld â’r wefan – cyd-ddigwyddiad 
oedd y ffaith mai un person yn unig a gafodd afael arno (neu o leiaf, nid oedd 
prawf ond o un caffaeliad o’r fath – gan swyddog o’r heddlu).  

3.28 Bydd ystyriaethau a yw defnyddio gwasanaeth rhyngrwyd yn cyfrif fel cyhoeddi i’r 
cyhoedd neu i adran ohono’n amrywio’n sylweddol rhwng yr amrywiol 
wasanaethau ac yn dibynnu ar sut y defnyddir gwasanaeth. Byddai e-bost, er 
enghraifft, yn gyffredinol yn ymddangos yn gyfystyr â gohebiaeth breifat.37 Mae 
gan wefannau rhwydweithio cymdeithasol, megis Facebook a Twitter,38 
osodiadau preifatrwydd fel arfer sy’n galluogi defnyddiwr i gyfyngu mynediad i’w 
cyhoeddiadau, ond gall defnyddwyr fethu â’u defnyddio. 

 
33   Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-38. Cyferbynner, fodd bynnag, y penderfyniad yn 

GS [2012] EWCA Crim 398, [2012] 2 Cr App R 14. Roedd yr achos yn ymwneud â sgwrs 
amlwg ac agored yn ymwneud â gweithredoedd rhywiol pedoffilig yr oedd GS wedi ei gael 
gyda rhywun dros sgwrs gyfnewid ar y rhyngrwyd. Cafodd y rhain eu darganfod trwy 
ddadansoddiad o’i gyfrifiadur cartref, ac er ei fod yn cael ei dderbyn yn gyffredinol “nad 
oedd cofnodion y sgwrs eu hunain yn cael eu cyhoeddi”, dadleuodd yr erlyniad fod anfon y 
cyfathrebu at yr unigolyn arall a oedd yn cymryd rhan yn y sgwrs yn “gyhoeddiad” digonol i 
ddibenion trosedd o dan Ddeddf Cyhoeddiadau  Anweddus 1959. Daliodd y Llys Apêl, wrth 
ganiatáu apêl yr erlynydd a gorchymyn treial newydd, fod cyhoeddi erthygl i unigolyn yn ei 
gyhoeddi o fewn diffiniad y Ddeddf. Roedd y penderfyniad hwn yn troi o gwmpas geiriad 
penodol diffiniad “cyhoeddi” yn adran 1(3) o’r Ddeddf – y gellir ei gyferbynnu â’r geiriau 
“wedi’i gyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol neu unrhyw adran o’r cyhoedd” yn adran 2(1) o 
Ddeddf Dirmyg Llys 1981 – a rhesymu’r llys o safbwynt y prawf anweddustra.  

34  [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779. 
35  [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779 at [34].  
36  Paragraffau 4-38 i 4-39.  
37  Gallai hyn, fodd bynnag, gael ei gymhlethu gan nifer derbynwyr yr e-bost.  
38  http://support.twitter.com/articles/14016-about-public-and-protected-tweets# 

(gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  
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3.29 Rydym o’r farn y dylid gadael y gyfraith yn y maes hwn i ddatblygu ar sail 
achosion unigol gan nad oes unrhyw reolau llym a phendant ynghylch beth sy’n 
cyfrif fel “adran o’r cyhoedd” ac, yn ymarferol, ymddengys nad yw’r mater hyd 
yma wedi arwain at lawer o ymgyfreitha. A yw’r ymgyngoreion o’r farn fod 
diffyg diffiniad statudol o “adran o’r cyhoedd” yn creu problemau’n 
ymarferol? Os felly, a allant gynnig enghreifftiau? 

PWY SY’N GYFRIFOL AM GYHOEDDIAD? 

3.30 Mae Deddf 1981 yn canolbwyntio sylw ar y cwestiwn a oes cyhoeddi, yn hytrach 
na phwy sy’n gyhoeddwr. Ni ddiffinnir y term “cyhoeddwr” yn Neddf 1981. Yr 
agosaf y daw’r Ddeddf at ddiffiniad “cyhoeddwr” yw’r datganiad bod “cyhoeddi” 
(“publish”) i’w ddeall yn unol â’r ystyr a roddir i “publication” yn adran 2(1) o’r 
Ddeddf.39  

3.31 Mae llawer o ffyrdd y gall person fod yn ymwneud â chyhoeddiad, sy’n cynnwys: 
bod yn awdur, golygu, drafftio, gofyn amdano, sensro, cymeradwyo, addasu, 
trosglwyddo ac aildrosglwyddo a rhagor. Bydd yn arferol yn cael ei drosglwyddo 
a’i gyfathrebu trwy foddau cymhleth y mae angen iddynt hwy eu hunain gael eu 
creu, eu rheoli a’u cynnal. Mae hyn yn codi cwestiynau diddorol ynghylch a yw 
unrhyw gyfryngwr neu unrhyw un ag unrhyw ran, waeth pa mor dechnegol, 
ynddynt yn cael ei ystyried yn gyhoeddwr cyfathrebiad i ddibenion dirmyg llys. 

3.32 Mae’r cwestiynau hyn wedi magu mwy o arwyddocâd yng ngoleuni datblygiadau 
technolegol diweddar. Mae’r rhyngrwyd yn galluogi i wybodaeth gael ei 
chyfathrebu ledled y byd. Gall hyn fod trwy e-bost gan un anfonwr at un neu fwy 
o dderbynwyr. Mae’r anfonwr yn gwneud cysylltiad â’u darparwr mynediad 
rhyngrwyd, ac yn anfon eu neges trwy eu cleient e-bost/Asiant Defnyddiwr Post. 
Bydd yr Asiant Defnyddiwr Post hwn yn trosglwyddo’r e-bost i Asiant Danfon 
Post, sy’n cael ei anfon ymlaen at Asiant Trosglwyddo Post, ac wedyn yn cael ei 
yrru at yr Asiant Trosglwyddo Post sy’n derbyn. Bydd yr Asiant Trosglwyddo Post 
ar y serfiwr cyrchfan wedyn yn anfon yr e-bost ymlaen at yr Asiant Danfon Post 
i’w anfon i flwch negeseuon post y defnyddiwr. Bydd yn derbynnydd yn cysylltu 
â’i Asiant Defnyddiwr Post gan ddefnyddio’i ddarparwr mynediad, ac yn darllen yr 
e-bost.40 Gellid cyfathrebu gwybodaeth hefyd gan un person i eraill trwy bostio 
deunydd ar we dudalennau ar y we. Mae “blog” ar-lein unigolyn yn enghraifft o 
we-dudalen o’r fath. Mae’r rhai darparwyr gwasanaethau, megis Facebook a 
Twitter, yn hwyluso’r rhyngweithio hwn rhwng unigolion a nifer fawr o rai eraill. 
Gall unigolion sy’n creu eu gwefannau eu hunain ddefnyddio amryw o 
ddarparwyr gwasanaethau: byddant yn anfon cynnwys trwy eu Darparwr 
Mynediad Rhyngrwyd; byddant yn cofrestru enw parth trwy gofrestrydd enwau 
parthau; a gallant ddefnyddio darparwr gwe-letya i we-letya’r wybodaeth ar 
serfwyr tramor. 

3.33 Mae’r dull o gyfathrebu trwy gyfryngau modern, gan gynnwys e-bost a gwefannau 
rhwydweithio cymdeithasol, yn wahanol i gyfryngau print traddodiadol a fyddai 
wedi golygu newyddiadurwr yn ysgrifennu copi i bapur newydd sy’n cael ei 
gyhoeddi mewn copi caled gan y corff corfforaethol ac yn cael ei ddosbarthu gan 
y corff hwnnw a chyfanwerthwyr a mân-werthwyr eraill i ddarllenwyr y dirmyg 

 
39  Adran 19. 
40   Gweler http://computer.howstuffworks.com/e-mail-messaging/email.htm (gwelwyd 

ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  
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honedig. Un o’r gwahaniaethau pwysicaf yma yw fod llawer mwy o debygrwydd i 
Ddeddf 1981 fod yn berthnasol i gyfathrebu gan ddinasyddion unigol. Nid yn unig 
y mae newyddiadurwyr proffesiynol yn gyhoeddwyr posibl i ddibenion Deddf 
1981, ond hefyd unrhyw ddinesydd sy’n ysgrifennu blog neu’n postio negeseuon 
e-bost neu drydariadau i adran o’r cyhoedd.41 Gwahaniaeth pellach o bwys yw 
fod cyhoeddiad ar y we’n debygol o fod ar gael yn haws i adran o’r cyhoedd am 
gyfnod llawer hirach nag y byddai copi wedi’i argraffu. 

3.34 Mae’r oblygiadau i gyfraith dirmyg trwy gyhoeddi yn amlwg. Er enghraifft, os yw 
defnyddiwr yn creu gwe-dudalen sy’n ymddangos ar y we gan ddatgelu 
gwybodaeth sy’n ddifrifol o ragfarnus ynghylch treial, gallai’r dirmyg adran 2 fod 
yn weithredol. Gallai rhestr anghyflawn o’r rheini sy’n rhan o’r broses gyhoeddi 
gynnwys: 

(1) Yr awdur neu’r defnyddiwr a gynhyrchodd y geiriau;42 

(2) Darparwyr y gwasanaethau mynediad rhyngrwyd,43 sy’n galluogi 
defnyddwyr i drosglwyddo neu wthio cynnwys i eraill, naill ai’n ddwy 
ochrog neu’n amlochrog (“Darparwyr Mynediad Rhyngrwyd”); 

(3) Darparwyr y gwasanaethau gwe-letya neu lwyfannau, sy’n storio 
cynnwys ar ran defnyddwyr a’u galluogi hwy i wneud cynnwys yn hygyrch 
i eraill, megis gwefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a 
Tumblr (“Darparwyr Llwyfannau Rhyngrwyd”); 

(4) Cofrestrwyr a chofrestrfeydd enwau parthau; 

(5) Darparwyr sy’n galluogi defnyddwyr i gael hyd i’r cynnwys a ddarperir 
gan eraill, er enghraifft, peiriannau chwilio megis Google.  

3.35 Cyfeirir yn gyffredin at y darparwyr gwasanaethau hyn fel “cyfryngwyr” rhyngrwyd 
neu ar-lein oherwydd eu rôl fel hwyluswyr gweithgareddau ar y rhyngrwyd.44 
Fodd bynnag, mae rhai o’r categorïau hyn heb fod yn gwbl gyfyngol a gall yr un 
unigolyn neu endid gyflawni mwy nag un swyddogaeth. 

3.36 Mewn rhai cyd-destunau eraill, mae’r Senedd wedi rhoi diffiniad penodol i’r term 
“cyhoeddwr (publisher)”.45 Er enghraifft, ond adran 1(3)(e) o Ddeddf Difenwi 
1996, nid yw rhywun yn gyhoeddwr os nad yw ef neu hi’n ddim ond “gweithredwr 
neu ddarparwr mynediad i system gyhoeddi y mae’r datganiad yn cael ei 
drosglwyddo neu ei ddarparu trwyddi gan berson nad oes ganddo reolaeth 

 
41 Yn yr un modd, mae Deddf 1981 wrth gwrs yn berthnasol i heddweision a gwleidyddion 

sy’n gwneud datganiadau cyhoeddus. 
42 Mewn rhan achosion gall y deunydd ymddangos mewn fforwm lle gall eraill olygu’r 

deunydd (ee Wikipedia). Byddai’n gwestiwn o ffaith a oedd y rheini oedd yn golygu’r 
tudalennau hefyd yn cyfrannu at y dirmyg. Gallai fod, enghraifft, cyfres o dudalennau’n 
ymwneud â rhywun dan amheuaeth wedi ei awduro gan A a fyddai’n ffurfio dirmyg, ond 
nad yw B heb wneud dim ond golygu’r atalnodi ar dudalen heb ddatganiad sy’n ffurfio 
dirmyg. 

43  Mae Deddf Cyfathrebu 2003, adran 124N yn diffinio “gwasanaeth mynediad rhyngrwyd” fel 
gwasanaeth cyfathrebu electronig a ddarperir i danysgrifiwr, sy’n gynnwys “darpariaeth 
mynediad i’r rhyngrwyd yn unig neu’n bennaf” ac mae’n cynnwys dyrannu cyfeiriad 
Darparwr Rhyngrwyd i alluogi mynediad o’r fath. 

44  Gweler, ee, G Sutter, “Online Intermediaries”, pennod 5 yn C Reed, Computer Law (7fed 
rhifyn 2011). 

45 Mae enghreifftiau’n cynnwys Deddf Plant, Ysgolion a Theuluoedd  2010, adran  21. Nid 
oes llawer i’w ennill trwy gymharu’r defnydd o’r term mewn cyd-destunau statudol eraill. 
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ymarferol drosto”. Mae Deddf 1981 ar y llaw arall yn fud ar y cwestiwn a yw 
“darparwyr”, “gweithredwyr” neu’r rheini “heb unrhyw reolaeth” dros gynnwys 
cyhoeddiad penodol i gael eu cyfrif yn gyhoeddwyr. Un posibilrwydd yw bod pob 
un o’r categorïau hyn yn cyfrif fel “cyhoeddwyr” o dan Ddeddf 1981. Unwaith eto 
yng nghyd-destun cyfraith ddifenwi, y tro hwn yn y gyfraith gyffredin yn hytrach 
nag o dan statud, mae cyfrifoldeb am gyhoeddi wedi cael ei ymestyn yn eang, y 
tu hwnt i awduron, golygyddion a pherchnogion, i gynnwys argraffwyr.46  

3.37 Byddai’n bosibl dehongli “cyhoeddwr” o dan Ddeddf 1981 yn eang iawn fel y 
byddai unrhyw un ag unrhyw ran mewn creu neu gyfathrebu cyhoeddiad yn un o 
gyhoeddwyr y cyhoeddiad hwnnw. Yn dilyn y sylw a roddir uchod i ystyr 
cyhoeddi, mae’n amlwg fod cyhoeddi’n golygu, o leiaf, siarad neu ysgrifennu neu 
gyfathrebu.47 Mae labelu’r awdur neu’r llefarydd fel y cyhoeddwr yn ymddangos 
yn rhywbeth rhesymol heb ddadl yn ei gylch. Y defnyddiwr rhyngrwyd, neu’r 
“defnyddiwr sy’n cynhyrchu cynnwys”, yw awdur, golygydd, cymeradwywr neu 
bostiwr cynnwys cyhoeddiad. Ni fydd fawr o anhawster fel arfer wrth ddosbarthu 
defnyddwyr fel “cyhoeddwyr”. Maent wedi cymryd rhan mewn ymddygiad 
(ysgrifennu, siarad, cyfathrebu a phethau eraill tebyg) sy’n ffurfio hanfod diffiniad 
cyhoeddiad. Mae person sy’n gosod deunydd ar we-dudalen neu’n “trydar” neges 
yn amlwg yn gyhoeddwr y deunydd hwnnw.48  

3.38 Fodd bynnag, ni chaiff y cwestiwn anoddach sy’n ymwneud â pha gyfryngwyr 
sy’n gyhoeddwyr ei ddatrys trwy ddatgan bod cyhoeddwr yn gyfathrebwr, 
ysgrifennwr neu lefarydd. Caiff yr anhawster hwn ei gymhlethu ymhellach gan y 
sefyllfa ynglŷn â’r elfen feddyliol angenrheidiol ar gyfer cyhoeddi. 

3.39 Mae cyfraith dirmyg yn gofyn am fwriad i gyhoeddi, ond gallai fod dau ystyr i hyn. 
Gallai fod wedi cael ei gyfyngu, er enghraifft, i ddim ond bwriad i anfon neu 
lanlwytho’r deunydd, heb unrhyw ystyriaeth o beth yw’r deunydd hwnnw. Neu, 
gallai’r ystyr fod yn ehangach na hyn, yn ei gwneud hi’n ofynnol bod â bwriad i 
gyhoeddi’r deunydd penodol hwnnw, gyda gwybodaeth am gynnwys y 
cyhoeddiad. 

3.40 Achos Mcleod49 yw’r prif awdurdod ar gyfer ystyried y bwriad angenrheidiol ond 
nid yw’n neilltuol o ddefnyddiol yn hyn o beth. Yn gyntaf, roedd yn ymdrin â’r 
dirmyg o dan y gyfraith gyffredin o ddwyn anfri ar y llys, yn hytrach na dirmyg trwy 
gyhoeddi yr ydym yn ei ystyried yma ac ym Mhennod 2. Yn ail, yn yr achos 
hwnnw, ymddangosai fod y cwestiwn a oedd gwybodaeth o gynnwys y 
cyhoeddiad yn angenrheidiol neu beidio yn dibynnu a oedd dyletswydd ar berson 
i sicrhau ei fod ef neu hi’n gwybod y cynnwys. Ymddangosai fod hyn yn 
gysylltiedig i’r cwestiwn a oedd ef neu hi’n chwarae rhan broffesiynol yn y gwaith 
o gynhyrchu’r deunydd (er enghraifft fel argraffwr) neu a oeddent yn berson lleyg 
na wnaeth ddim, yn yr achos hwnnw, ond cyflwyno copi o ddogfen a oedd, fel y 
digwyddai, yn cynnwys deunydd y dywedwyd ei fod yn dwyn anfri ar y llys. Er y 

 
46 M Collins, The Law of Defamation and the Internet (3ydd rhifyn 2010) para 6.01. 
47 Rydym yn ymdrin â chymhlethdod arbennig “rhaglen mewn gwasanaeth rhaglenni” ym 

mharagraffau 3.13 i 3.17 uchod. 
48 Yn A-G v Pelling [2005] EWHC 414 (Gwein), [2005] Family Law Reports 854 daliwyd y 

diffynnydd yn euog o ddirmyg ar sail deunydd yr oedd wedi’i gyhoeddi mewn cyfnodolyn 
ar-lein. 

49 McLeod v St Aubyn [1899] AC 549. 
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gallai fod yn anfoddhaol diffinio cynnwys meddyliol dirmyg trwy gyfeirio at statws 
proffesiynol y cyhoeddwr, nid yw’n eglur yn ymarferol a fyddai hyn yn difeio’r 
cyfryngwyr o atebolrwydd ar sail eu diffyg gwybodaeth o gynnwys y cyhoeddiad, 
ac mewn cyd-destunau eraill, bod bwriadu cynnig gwasanaethau sy’n galluogi 
cyhoeddi yn ddigon eglur. 

3.41 Pe bernid bod gan gyfryngwyr o’r fath y bwriad angenrheidiol i gyhoeddi, er 
gwaethaf y ffaith nad ydynt yn gwybod cynnwys cyhoeddiad, efallai y gallent, 
fodd bynnag, fanteisio ar rai amddiffyniadau. 

3.42 Yr amddiffyniad cyntaf a allai fod yn berthnasol fyddai’r un yn adran 3(1) o 
Ddeddf 1981. O dan yr adran honno ni fyddai neb yn atebol yn y pen draw fel 
cyhoeddwr unrhyw ddeunydd y mae’r rheol atebolrwydd llym yn berthnasol iddo 
“os ar adeg y cyhoeddi (ar ôl cymryd pob gofal rhesymol) nad yw’n gwybod ac 
nad oes ganddo unrhyw reswm dros amau bod achos llys perthnasol yn 
weithredol”.50  Nid oes unrhyw reswm fel arfer dros dybio y byddai’r mwyafrif o 
gyfryngwyr rhyngrwyd yn gwybod fod achos yn weithredol mewn perthynas â’r 
achos yr oedd y deunydd yn ymwneud ag ef. 

3.43 Byddai amddiffyniadau penodol pellach ar gael o dan Reoliad Masnach 
Electronig (Cyfarwyddeb y Comisiwn Ewropeaidd) 200251 (rheoliadau 17 i 19) 
sy’n gweithredu erthyglau 12 i 14 o’r Gyfarwyddeb ar Fasnach Electronig.52 Mae’r 
rhain yn cynnig amddiffyniad pellach yn erbyn pob atebolrwydd mewn rhai 
gweithgareddau a gyflawnir gan rai cyfryngwyr. Mae, fodd bynnag, radd 
gydnabyddedig o “ansicrwydd rheoleiddiol”53 ynghylch pa gyfryngwyr y mae’r 
amddiffyniadau’n berthnasol iddynt (yn enwedig gyda “gwasanaethau newydd” 
megis gwefannau hyper ddolenni). Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn y broses o 
werthuso cyflwyniadau o ymgynghoriad cyhoeddus ar weithdrefnau ar gyfer 
hysbysu a gweithredu ar gynnwys anghyfreithlon o we-letyir gan gyfryngwyr ar-
lein.54  

3.44 Mae amddiffyniad cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd yn berthnasol i’r rheini sy’n 
gweithredu fel “cyfryngwyr yn unig”. Yn syml, cyfryngwyr yn unig yw’r cyfryngwyr 
cludo gwybodaeth a anfonir rhwng cyfrifiaduron trwy rwydweithiau cyfathrebu 
electronig.55 Mae Rheoliad 17 yn darparu na fydd darparwr gwasanaeth yn 
agored i iawndal nac unrhyw ateb ariannol arall nac unrhyw gosb droseddol o 
ganlyniad i drosglwyddiad cyn belled ag nad oedd y darparwr gwasanaeth: 

 

50 Ar y diffiniad o achos llys gweithredol, gweler Pennod 2 para 2.9 ac ymlaen. 
51 SI 2002 Rhif 2013.  
52 Cyfarwyddeb 2000/31/y Comisiwn Ewropeaidd o Senedd Ewrop ac o’r Cyngor ar 8 

Mehefin 2000 ar rai agweddau cyfreithiol o wasanaethau cymdeithasau gwybodaeth, yn 
enwedig masnach electronig, yn y Farchnad Fewnol (“Directive on Electronic Commerce”), 
y Cyfnodolyn Swyddogol L 178 17.07.2000 t 1. Caiff amddiffyniadau’r UE eu hystyried yn 
fanwl yn Twentieth Century Fox Film Corpn v British Telecommunications Plc [2011] 
EWHC 1981 (Ch), [2012] 1 All ER 806. 

53   Dogfen Waith Staff y Comisiwn Ewropeaidd, “Online Services, including E-Commerce, in 
the Single Market”, (11 Ionawr 2012) tt 25 i 26, http://ec.europa.eu/internal_market/e-
commerce/communication_2012_en.htm (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  

54   http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/clean-and-open-internet_en.htm 
(gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012).  

55   Gallai’r darparwyr rhwydwaith fod yn BT, O2 a’u tebyg, a rhwydweithiau llai hyd yn oed, 
megis mewnrwyd cyflogwr. 
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(a) wedi cychwyn y trosglwyddiad;  

(b) wedi dewis derbynnydd y trosglwyddiad; nac 

(c) wedi dewis nac addasu’r wybodaeth a gynhwysir yn y trosglwyddiad.  

3.45 Byddai rhywfaint o weithgaredd cyfryngwyr yn gymwys am yr amddiffyniad ar 
wahân gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n ymwneud â storio (“caching”). Mae’r 
math hwn o storio’n broses y mae gwahanol ddarparwyr yn ei fabwysiadu er 
mwyn galluogi’r rhyngrwyd i weithio’n fwy effeithlon. O dan Reoliad 18, mae’r 
weithred o “caching” yn amddiffyniad rhag atebolrwydd lle bo’r wybodaeth 
berthnasol yn “wrthrych mewn storfa awtomatig, dros dro”. Mae storio’n wahanol i 
ddarparu gwasanaeth “cyfryngol yn unig”, oherwydd mae’r weithred o storio’n 
golygu bod y cynnwys yn cael ei storio gyfnod sy’n “hirach nag sy’n rhesymol 
angenrheidiol ar gyfer y trosglwyddo”.56 Fodd bynnag, rhaid i’r storio fod “yn 
unswydd i’r diben o alluogi trosglwyddo’r wybodaeth ymlaen yn fwy effeithlon i 
dderbynwyr eraill y gwasanaeth ar eu cais”.57 Caiff yr amddiffyniad ei cholli os 
oes methiant  

‘i weithredu’n gyflym i gael gwared ar wybodaeth neu analluogi 
mynediad iddi [lle bo gan y cyfryngwr] wybodaeth wirioneddol o’r 
ffaith fod yr wybodaeth ar ffynhonnell gychwynnol y trosglwyddiad 
wedi cael ei dileu o’r rhwydwaith, neu fynediad iddi wedi cael ei 
analluogi, neu fod y llys neu awdurdod gweinyddol wedi gorchymyn y 
fath ddileu neu analluogi.58  

3.46 Byddai trydydd amddiffyniad gan y Comisiwn Ewropeaidd, o dan Reoliad 19, ar 
gael os yw swyddogaethau’r cyfryngwr yn cyfrif fel “gwe-letya”. Mae hyn yn 
cynnwys storio gwybodaeth a ddarperir gan dderbynnydd y gwasanaeth, ac 
eithrio o dan yr amodau a nodir mewn cysylltiad â “chyfryngwr yn unig” neu 
“storio” (“caching”). Fel yr esbonia Collins, “mae cyfryngwyr sy’n ‘storio’ 
gwybodaeth o leiaf un cam oddi wrth gyfryngwyr sy’n gwe-letya cynnwys”59 
oherwydd nid ydynt y prif safle storio ar gyfer yr wybodaeth honno. Mae Rheoliad 
19 yn darparu’r amddiffyniad, ond dim ond lle nad oes gan y darparwr 
“wybodaeth wirioneddol” o’r weithgaredd neu’r wybodaeth anghyfreithlon, neu 
nad yw’n ymwybodol o’r amgylchiadau y dylai anghyfreithlondeb o’r fath fod yn 
amlwg ohonynt. 

3.47 Er nad yw’n “gyhoeddwr”, gellid dadlau y dylid ystyried y cyfryngwr fel 
“dosbarthwr”. Mae Adran 3(1) yn darparu amddiffyniad i gyhoeddwr ar sail diffyg 
gwybodaeth neu amheuaeth fod statws achos llys yn weithredol yn unig; nid yw’n 
creu unrhyw amddiffyniad60 i gyhoeddwr ar sail diffyg gwybodaeth neu amheuon 

 
56  Rheoliad 17(2)(b). 
57  Rheoliad 18(a).  
58  Rheoliad 18(b)(v).  
59  M Collins, The Law of Defamation and the Internet (3ydd rhifyn 2010) para 17.55. 
60  Mae’r baich dan adran 3 ar y cyhoeddwr neu ddosbarthwr i brofi’r amddiffyniad ar 

gydbwysedd tebygolrwydd. Mae hyn yn cyferbynnu â seiliau eraill dros amddiffyniad o dan 
Ddeddf 1981, yn enwedig y drafodaeth o faterion cyhoeddus mewn ewyllys da o dan adran 
5, lle mae’r baich ar yr erlyniad hyd at y safon droseddol lawn. Gweler pennod 2 
paragraffau 2.50 i 2.52. 
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ynghylch cynnwys cyhoeddiad os yw achos llys yn weithredol. Mae’r sefyllfa’n 
wahanol i ddosbarthwyr. O dan adran 3(2) nid yw “dosbarthwr” yn euog o dan y 
rheol atebolrwydd llym os “ar adeg y dosbarthu (ar ôl cymryd pob gofal rhesymol) 
nad yw’n gwybod ei fod yn cynnwys y fath ddeunydd ac nad oes ganddo reswm i 
amau bod hyn yn debygol”. Unwaith eto, byddai hynny’n darparu amddiffyniad 
rhag atebolrwydd o dan adran 2 o Ddeddf 1981 i’r cyfryngwr a oedd yn cael ei 
gyfrif fel dosbarthwr. 

3.48 Gallai dosbarthwr fod yn gymwys hefyd ar gyfer yr amddiffyniadau ychwanegol o 
fewn Rheoliadau’r Comisiwn Ewropeaidd gan ddibynnu ar y gweithgaredd o dan 
sylw fel y disgrifir uchod.  

3.49 I grynhoi, gall cyfryngwyr y rhyngrwyd osgoi atebolrwydd am ddirmyg fel 
cyhoeddwyr oherwydd un neu fwy o’r ffactorau canlynol. Yn gyntaf, gallent fod 
heb yr wybodaeth neu’r ymwybyddiaeth angenrheidiol mewn perthynas â naill ai’r 
cynnwys ei hun a/neu’r ffaith fod yr achos llys yn weithredol. Yn ail, gallai’r 
cyfryngwr fod yn gymwys am un neu fwy o amddiffyniadau Cyfarwyddeb y 
Comisiwn Ewropeaidd. Mae rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr amddiffyniad diffyg 
gwybodaeth yn adran 3(2) ac amddiffyniadau’r Gyfarwyddeb. 

AMSER Y CYHOEDDI 

Y gyfraith bresennol 

3.50 Mae Adran 2(3) o Ddeddf 1981 yn darparu bod “y rheol atebolrwydd llym yn 
berthnasol i gyhoeddiad dim ond os yw’r achos llys o dan sylw’n weithredol o 
fewn ystyr yr adran hon ar adeg y cyhoeddi”.61 Mae’r ymadrodd yn agored i ddau 
ddehongliad ac iddynt ganlyniadau gwahanol iawn: 

(1) Mae cyhoeddi’n ddigwyddiad parhaus sy’n cychwyn gydag 
ymddangosiad cyntaf y deunydd. Gallai atebolrwydd o dan adran 2, felly, 
godi os yw’r achos llys yn dod yn weithredol yn ystod y cyfnod o 
gyhoeddi sy’n parhau, er nad oeddent yn weithredol pan gychwynnodd y 
cyhoeddi. O dan y dehongliad hwn, gellid haeru bod cyhoeddi’n digwydd 
naill ai (a) pryd bynnag y mae rhywun yn mynd at y deunydd sydd ar gael 
neu (b) pryd bynnag y mae’r deunydd ar gael; neu 

(2) Ni all unrhyw atebolrwydd godi os nad oes achos llys yn weithredol ar 
adeg y cyhoeddi, waeth pa achos llys sy’n dod yn weithredol ar ryw adeg 
diweddarach nac os yw’r cyhoeddwr yn ymwybodol neu beidio o’r newid 
hwnnw mewn amgylchiadau. 

3.51 Mae’r dehongliad o amser y cyhoeddi o dan adran 2 yn bwysig iawn ar gyfer yr 
hyn a dybiwn a fodd yn broblem a fydd yn digwydd yn aml. Ystyriwch yr achos lle 
mae P wedi cyhoeddi hanes manwl ar-lein o drosedd a’r troseddwr. Nid oes 
unrhyw achos llys gweithredol bryd hynny. Mae’r deunydd yn dal i fod ar gael ar-
lein a byddai’n cael ei ddatgelu trwy ddefnyddio peiriannau chwilio megis Google. 
Mae achos newydd wedyn yn dod yn weithredol yn erbyn diffynnydd ar gyfer y 
drosedd honno, ac mae natur y deunydd o’r fath fel ei fod yn peri risg sylweddol o 
ragfarn neu rwystr difrifol. A yw P yn atebol am ddirmyg llys o dan adran 2?  

 
61   Rydym yn archwilio ystyr achos llys gweithredol ym Mhennod 2 ym mharagraff 2.9 ac 

ymlaen (ychwanegwyd y pwyslais). 
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3.52 Nid oes unrhyw amheuaeth bod y cyfryngau newydd wedi golygu y bydd 
achosion o’r fath yn fwy tebygol o ddigwydd. Mae’r gallu syfrdanol i storio 
gwybodaeth yn ddigidol a rhwyddineb cael at wybodaeth o’r fath trwy unrhyw 
ddyfais sy’n agor y rhyngrwyd yn unrhyw le yn y byd yn golygu bod y sefyllfa’n un 
na ellir ei hadnabod o gymharu â’r hyn oedd yn 1981. Bryd hynny, ni allai achif 
lyfrgell neu bapurau newydd ond storio nifer cyfyngedig o gyhoeddiadau ac roedd 
y gallu i adalw gwybodaeth yn aml wedi ei gyfyngu i’r rheini a oedd yn gallu 
mynychu’n bersonol y safle lle’r oedd yr wybodaeth wedi’i storio.62 

3.53 O ddadansoddi’r problemau sy’n codi os delir mai gweithred barhaus yw 
cyhoeddi, gallem ddweud nad oedd ymddygiad gwreiddiol P (cyhoeddi’r 
cyhoeddiad cyn i achos llys gweithredol gychwyn) yn waharddedig. Cododd yr 
amgylchiadau perthnasol (cychwyn yr achos llys gweithredol) wedyn heb unrhyw 
ymddygiad ar ran P ac roedd hynny’n fater nad oedd gan P unrhyw reolaeth 
drosto. Y newid amgylchiadau a achosodd y canlyniadau gwaharddedig (risg 
difrifol o ragfarn ddifrifol), unwaith eto heb unrhyw gyfraniad newydd pellach gan 
P.  

3.54 Mae dal P yn atebol am y canlyniadau gwaharddedig mewn achos o’r fath yn 
ymddangos yn sail anarferol i osod atebolrwydd arni. Gellid dweud hefyd ei bod 
yn gor-ymestyn iaith adran 2 a’r cyfeiriad at “amser y cyhoeddi”. Er hynny, mae’r 
gyfraith achosion hyd yma’n ffafrio’r dehongliad eang fod cyhoeddi’n ddigwyddiad 
parhaus. 

3.55 Yn achos Eiriolwr Ei Mawrhydi v Beggs (Rhif 2)63 yn yr Alban, daliwyd bod yr 
ymadrodd “ar amser y cyhoeddi” yn adran 2 “yn gallu cyfeirio at gyfnod o amser 
pryd yr oedd y deunydd ar gael ar y wefan, gan gychwyn gyda’r foment yr 
ymddangosodd gyntaf a gorffen pan gafodd ei dynnu oddi yno”.64 Dilynwyd barn 
yr Arglwydd Osborne yn Lloegr gan Mr Ustus Fulford yn y lle cyntaf yn 
Harwood.65 Yn yr un modd, yn achos Digital News Media Pty Ltd v Mokbel66 yn 
Awstralia, daliwyd bod, i ddiben dirmyg llys, deunydd yn cael ei gyhoeddi ar bob 
amser ac ym mhob man lle mae gael i reithiwr neu reithiwr posibl. Mae’r 
penderfyniadau yn Harwood a Mokbel yn dibynnu’n helaeth ar Beggs.67 

3.56 Un o’r ffactorau allweddol a arweiniodd y llys yn Beggs i benderfynu fel y 
gwnaeth oedd dadl a oedd yn gwneud cymhariaeth â chyhoeddi llyfrau. Barnodd 
yr Arglwydd Osborne: 

 
62 Gweler y drafodaeth ar y pwynt hwn ym Mhennod 4 ym mharagraff 4.22.  
63 2002 SLT 139. 
64 2002 SLT 139 at [22]. Gweler hefyd Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 4-28. 
65 Fulford J yn Harwood, dyfarniad ar 20 Gorffennaf 2012 y [37], 

http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/simon-harwood-
judgment-20072012.pdf (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012) ( “Harwood”). Gweler 
hefyd Moses LJ yn A-G v Associated Newspapers [2011] EWHC 418 (Gwein), [2011] 1 
WLR 2097 yn [28]. 

66 [2010] VSCA 51. 
67 Nodwn fod yn dulliau tebyg yn cael eu mabwysiadu mewn awdurdodaethau eraill. Gweler, 

ee, Burrell [2004] NSWCCA 185 yn [39] gan y Prif Ustus Spigelman. Gweler hefyd y Prif 
Ustus Spigelman yn siarad yn all-farnwrol yn ei anerchiad i’r 6ed Cynhadledd Farnwrol 
Fyd-eang ar y Gyfraith Gyffredin, “The Internet and the Right to a Fair Trial” (2005) 29 
Criminal Law Journal 331, 336. 
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Ymddengys i mi ei bod yn afrealistig gwahaniaethu rhwng y foment y 
mae’r deunydd yn cael ei gyhoeddi gyntaf ar y wefan a’r cyfnod 
dilynol o amser pan mae ar gael i fynd ato ar gais gan aelodau o’r 
cyhoedd. Ymddengys i mi mai’r farn amgenach fyddai y gellid 
cymharu’r sefyllfa sy’n effeithio ar y wefan â sefyllfa lle mae llyfr neu 
ddeunydd printiedig arall ar werth yn barhaus ac ar gael i’r cyhoedd. 
Yn ystod yr holl gyfnod hwnnw, rwyf o’r farn y byddai’n briodol dod i’r 
casgliad fod y deunydd yn cael ei gyhoeddi.68 

3.57 Gellir, fodd bynnag, ddadlau nad yw hon yn gymhariaeth fanwl gywir a bod y 
casgliad ar y dehongliad o adran 2 wedi ei wanhau o ganlyniad. Bydd gan y llyfr 
printiedig fel arfer ddyddiad cyhoeddi a bydd hwnnw’n nodi’r pwynt, fel arfer y 
flwyddyn, pan gafodd ei argraffu, boed ef yn dal mewn brint neu ar gael neu 
beidio. Mae’r Ddeddf yn canolbwyntio ar y cwestiwn a ddigwyddodd y weithred o 
gyhoeddi, nid a yw’r weithred o gyhoeddi’n dal i ddigwydd. 

3.58 Pryder arall ynghylch gosod gormod o bwyslais ar Beggs, yw i’r penderfyniad 
gael ei wneud ar adeg cyn i’r rhyngrwyd fynd yn hollbresennol fel y mae erbyn 
hyn. 

3.59 Mae gan y dehongliad eang a ffafrir yn Beggs y fantais ymarferol fod y Ddeddf yn 
gallu ymateb i’r her newydd hon. Gwneir hyn yn eglur yn Harwood, lle 
gwrthododd Mr Ustus Fulford y priodoldeb a wahaniaethu rhwng adroddiadau ar-
lein “cyfredol” a rhai “wedi’u harchifo” na cyfyngu’r geiriau “amser y cyhoeddi” yn 
adran 2(3) i’r cyntaf. Pwysleisiodd Ei Arglwyddiaeth y bydd unrhyw un sy’n 
chwilio am adroddiadau cyfoes o achosion llys gweithredol yn defnyddio termau 
chwilio sy’n debygol o ddatgelu cymysgedd o wybodaeth gyfoes a gwybodaeth 
gynharach: 

Gallai rheithiwr sy’n ceisio gwybodaeth gyfoes ddiweddu’n hawdd yn 
edrych ar adroddiadau a oedd yn cynnwys cyfeiriadau at yr honiadau 
cynharach, neb o angenrheidrwydd fynd ati’n fwriadol i anufuddhau 
cyfarwyddyd y llys i beidio â chynnal ymchwil.69  

3.60 Er bod hynny’n sicr yn wir, mae’n bwysig cadw mewn cof mai’r hyn y mae’r 
ymchwiliad presennol yn canolbwyntio arno yw beiusrwydd y cyhoeddwr. Mae’n 
amlwg fod risg y gallai rheithiwr anufudd gael at ddeunydd a gyhoeddwyd cyn 
a/neu ar ôl i achos llys ddod yn weithredol, ond nid yw hyn ynddo’i hun yn cynnig 
eglurdeb yn ymwneud â beiusrwydd cymharol y cyhoeddwr yn y ddau senario 
gwahanol hyn. 

3.61 Yn Beggs, dibynnwyd hefyd ar y tebygrwydd gyda rhai achosion difenwi. Yn 
Godfrey v Demon Internet Ltd70 daliwyd bod cyfryngwr a oedd yn parhau i storio 
neges ddifenwol ar ei serfiwr newyddion, ar ôl i hawliwr ofyn am ei dileu, yn 
gyfrifol am y cyhoeddiad a ddigwyddodd pan edrychwyd yn ddiweddarach ar y 
neges honno. Unwaith eto, mae’r rhain yn ffactorau pwysig, ond mae llawer o 
resymau dros awgrymu nad yw’r achosion difenwi’n rhoi cefnogaeth ddiymwad i’r 
dehongliad eang o weithred barhaus yng nghyd-destun dirmyg. Yn gyntaf, mae’r 

 
68 [2002] SLT 139 ar [22], dyfynnwyd gyda chymeradwyaeth yn Harwood ar [11]. 
69 Harwood ar [37]. 
70 [2001] QB 201, 208 i 209. 
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materion yn yr achosion yn wahanol iawn, gan fod dirmyg yn ymwneud ag 
atebolrwydd led-droseddol yn hytrach na sifil. Yn ail, mae achosion difenwi mwy 
diweddar lle mae dehongliad i’r gwrthwyneb wedi cael ei wneud.71 Yn drydydd, 
mae dibyniaeth ar yr achosion difenwi’n ymddangos yn wannach fyth yng 
ngoleuni’r diwygio arfaethedig yn y Mesur Difenwi sy’n mabwysiadu’r dehongliad 
cwbl groes: bod cyhoeddi’n ddigwyddiad sengl penodedig i ddibenion cyfyngu.72 
Yn bedwerydd, nid yw atebolrwydd mewn cyd-destun difenwi’n cael ei symbylu 
gan newid mewn amgylchiadau, yn wahanol i’r hyn mewn perthynas â dirmyg lle 
gall achos llys ddod yn weithredol heb i’r cyhoeddwr wybod bod hyn wedi 
digwydd. Gall hyn arwain at bryderon y gallai mabwysiadu’r cysyniad o weithred 
barhaus o Beggs ei gwneud hi’n ofynnol i gyhoeddwyr fonitro’u harchifau’n 
barhaus er mwyn sicrhau nad yw achos llys wedi dod yn weithredol ers dyddiad 
gwreiddiol y cyhoeddi. Petai hyn yn digwydd o ganlyniad i Beggs, byddai’n gosod 
rheidrwydd ar rai cyfryngwyr a fyddai’n ymddangos fel petaent yn gwrthdaro ag 
erthygl 15(1) o’r Gyfarwyddeb Masnach Electronig.73 I rai cyhoeddwyr, gallai hyn 
fod yn ymdrech ddrud sy’n treulio llawer o’u hamser, ac efallai na fyddai’n 
gyfyngiad cymesur ar ei hawliau erthygl 10. Yn bumed, mae’r rhesymau polisi 
sy’n dylanwadu ar y dehongliadau o’r term “cyhoeddi” mewn difenwi a dirmyg 
hefyd yn wahanol.74  

3.62 I grynhoi, er yr ymddengys bod Beggs yn benderfyniad sydd wedi cael ei ddilyn 
yn y lle cyntaf, o’i ddadansoddi’n fanwl ni allwn fod yn hyderus y byddai’n cael ei 
ddilyn gan lys apeliadol yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn amlwg yn bryder. 
Rhagwelwn y bydd twf mewn achosion lle mae deunydd rhagfarnus ar gael ar-
lein ar ôl iddo gael ei gyhoeddi cyn bod achos llys yn weithredol. Mae ar y 
llysoedd angen mecanwaith effeithiol ar gyfer lleihau’r risg y bydd deunydd o’r 
fath yn rhagfarnu rheithwyr. Mae angen i gyhoeddwyr ac eraill gael hyder eu bod 
yn gwybod beth yw eu hymrwymiadau o safbwynt deunydd wedi’i archifo. 

3.63 A yw’r ymgyngoreion o’r farn fod adran 2 yn dehongli’n gywir o safbwynt 
cyhoeddiadau sy’n cychwyn cyn bod achos llys yn weithredol? 

3.64 Os yw’r ymgyngoreion o’r farn fod adran 2(3) yn gyfyngedig i gyhoeddiadau sy’n 
ymddangos gyntaf ar y dyddiad pan ddaw achos llys yn weithredol (sef y gallai 
Beggs fod wedi penderfynu’n anghywir) mae hynny’n ysgogi cwestiwn pellach. A 
ddylai atebolrwydd am ddirmyg llys godi pan fod cyhoeddi’n digwydd (heb fwriad i 
ragfarnu achos llys75) cyn bod achos llys yn weithredol ac, wedyn, pan ddaw 

 
71 Er enghraifft, Bunt v Tilley [2006] EWHC 407 (QB), [2007] 1 WLR 1243; Metropolitan 

International Schools Ltd v Designtechnica Corpn [2009] EWHC 1765 (QB), [2011] 1 WLR 
1743. 

72 Mesur Drafft Difenwi, cymal 6. Gweler y Weinyddiaeth Cyfiawnder, Ymgynghoriad ar y 
Mesur Difenwi Drafft (2011). 

73   Gweler hefyd groniclad o 57 o gyfarwyddeb a phenderfyniad Siambr Fawr Llys Cyfiawnder 
yr Undeb Ewropeaidd yn Achos C-324/09 L’Oréal v eBay [2012] All ER (EC) 501 ar [139].  

74 Er enghraifft, gall y ffafriaeth ddiweddar dros y dehongliad cyfyng mewn achosion difenwi 
fod er mwyn rhwystro “siopa fforymau” a all ddigwydd os gall hawlwyr ddewis amser a lle’r 
difenwi. Gall achosion difenwi adlewyrchu llawer o wahanol fuddiannau hefyd: mae 
difenwi’n cynnwys buddiannau preifat tra bod dirmyg yn fater cyhoeddus gyda’r Twrnai 
Cyffredinol yn gweithredu ar ran y Wladwriaeth. 

75 Byddai cyhoeddi a gyflawnwyd gyda’r bwriad o ragfarnu’n cael ei ddal gan ddirmyg y 
gyfraith gyffredin os oedd yr achos llys yn weithredol ar y pryd neu beidio. Gweler Pennod 
2 para 2.56 ac ymlaen. 
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achos llys yn weithredol fod cynnwys y cyhoeddiad hwnnw yn dal ar gael, gan 
beri risg sylweddol o ragfarn ddifrifol i’r achos llys? Mae’n werth pwysleisio yma 
mai’r risg sylweddol o ragfarn ddifrifol y mae’r gyfraith yn ceisio amddiffyn 
rhagddo, gan gynnwys gorchymyn i ddiogelu’r hawl i dreial teg o dan erthygl 6 
Confensiwn Iawnderau Dynol Ewrop.76 Mae hynny, yn ei dro, yn codi’r cwestiwn 
o ba raddau o ymwybyddiaeth, os o gwbl, sy’n gorfod bod o’r ffaith fod achos llys 
wedi dod yn weithredol er mwyn i rywun fod yn atebol. Mae cwestiwn pellach 
ynghylch pa gyfrifoldeb y dylid ei osod unwaith mae’r risg sylweddol o ragfarn 
ddifrifol yn amlwg. 

3.65 Mae’r angen am i Ddeddf 1981 weithredu mewn amgylchiadau o’r fath yn amlwg 
o achosion megis Harwood. Yn yr achos hwnnw, roedd yr wybodaeth a 
gyhoeddwyd, cyn i’r achos llys fod yn weithredol, yn rhagfarnus oherwydd roedd 
yn ymwneud â chamymddygiad blaenorol y diffynnydd ond roedd hynny, ac yr 
adeg yr ymddangosodd gyntaf, yn fater cyfreithiol er budd y cyhoedd. Unwaith y  
daeth yr achos llys yn weithredol a’r treial yn dynesu, roedd y risg o ragfarn yn 
amlwg. Oni bai bod senario o’r fath yn cael ei dal gan Ddeddf 1981 fe fydd bwlch 
mawr yn y warchodaeth a gynigir i ddiffynyddion. Yn ogystal, gall yr erlyniad 
hefyd gael eu rhagfarnu gan ddiffynnydd yn defnyddio’r rhyngrwyd i dynnu sylw 
at ddeunydd sydd wedyn yn dod yn berthnasol i’w hamddiffyniad. 

3.66 Nid oes unrhyw amheuaeth fod, mewn rhai achosion, swm enfawr o ddeunydd a 
allai fod yn ddifrifol ragfarnus yn debygol o fod modd ei gael ar y we. Bydd llawer 
o hynny wedi ymddangos yn gyntaf cyn i’r achosion llys ddod yn weithredol. Trwy 
gydol y treial mae’r deunydd hwnnw’n dal i fod ar gael i dystion neu reithwyr sy’n 
barod i chwilio amdano (yr olaf yn groes i gyfarwyddyd y barnwr i beidio â 
gwneud hynny). Ym Mhennod 4, cynigiwn becyn o fesurau i geisio atal rheithwyr 
rhag cyflawni ymchwil o’r fath.77 Er gwaethaf y mesurau hyn bydd yn dal i fod 
rhywfaint o risg o hyn yn digwydd. Mae risgiau ychwanegol, gan gynnwys, y gall 
rheithwyr posibl, sydd ar fin gwasanaethu fel y cyfryw ond heb fod yn gwybod am 
yr achos y byddant yn ei profi, edrych ar y we (efallai trwy chwilio am wybodaeth 
ynghylch adeilad Llys y Goron). Gallai unigolion o’r fath ddod ar draws deunydd 
hynod o ragfarnus yn gwbl gyfreithlon. 

3.67 A yw’r ymgyngoreion o’r farn y dylid diwygio adran 2(3) i gadarnhau y dylid 
dehongli “amser y cyhoeddi” i olygu “amser y cyhoeddiad cyntaf”? Mewn 
gwirionedd, byddai hyn yn gwrthdroi’r penderfyniad yn Beggs.  

3.68 Os yw’r ymgyngoreion yn cytuno â’r cynnig hwn, yna er mwyn osgoi’r risg a nodir 
uchod (yn 3.66) ac amddiffyn hawliau erthygl 6 y diffynnydd, rydym o’r farn y dylai 
fod yn ddirmyg llys o dan Ddeddf 1981 lle mae’r cyfan o’r meini prawf canlynol yn 
cael eu cadarnhau:  

(1) Fe ddigwyddodd cyhoeddi i’r cyhoedd yn gyffredinol neu unrhyw adran 
o’r cyhoedd cyn i achos llys ddod yn weithredol. 

(2) Wedi hynny, daeth yr achos llys yn weithredol. 

 
76 Gweler y drafodaeth yn Atodiad B ar erthygl 6 Confensiwn Iawnderau Dynol Ewrop. 
77 Gweler Pennod 4 para 4.77 ac ymlaen. 
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(3) Mae’r cyhoeddiad yn dal ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol neu adran o’r 
cyhoedd ac mae’n dal i greu risg sylweddol y bydd cwrs cyfiawnder yn yr 
achos llys o dan sylw’n cael ei rwystro neu ei ragfarnu’n ddifrifol. 

(4) Er mwyn osgoi’r risg difrifol o ragfarn neu rwystr difrifol i achos llys 
penodol, mae llys wedi gorchymyn y cyhoeddwr y gymryd y fath gamau 
sy’n rhesymol bosibl i sicrhau na ddylai’r cyhoeddiad fod ar gael i’r 
cyhoedd yn gyffredinol nag i adran o’r cyhoedd. 

(5) Mae gorchymyn o’r fath yn cael ei wneud i barhau am gyfnod penodol. 

(6) Mae’r person sy’n destun y gorchymyn heb esgus gyfreithlon yn methu â 
chydymffurfio ag amodau’r gorchymyn hwnnw. 

3.69 Fel y nodwyd, mae’n anghyffredin sefydlu atebolrwydd am ganlyniadau a gododd 
yn sgil newid mewn amgylchiadau a ddigwyddodd heb fod rhywun wedi cyfrannu 
at y newid hwnnw nac unrhyw reolaeth drosto ar ôl eu gweithred gychwynnol. Ein 
barn ni yw er bod grym yn y fath wrthwynebiad i ddehongliad estynedig o adran 2 
fel yn Beggs,78 nad yw’r un gwrthwynebiad yn berthnasol i’r ffurf newydd 
arfaethedig o ddirmyg gan ei fod yn berthnasol i’r rheini sy’n gyfrifol am y 
cyhoeddi cychwynnol. Dim ond ar fethiant, heb esgus gyfreithlon, i gydymffurfio â 
gorchymyn llys penodol, y mae’r dirmyg newydd arfaethedig yn gosod 
atebolrwydd. Yn yr ystyr hwnnw, mae’n debyg iawn i lawer o fathau eraill o 
ddirmyg llys.  

3.70 Yn yr achosion symlaf a’r rhai mwyaf cyffredin byddai’r ffurf newydd o ddirmyg yn 
targedu’r cyhoeddwr yn unig. Awdur y blog neu’r papur newydd neu ddarlledwr 
fyddai unig wrthrych y gorchymyn i’w ddileu dros dro o olwg y cyhoedd. 

3.71 Byddai cwmpas atebolrwydd posibl yn llawer culach o dan y ffurf newydd o 
ddirmyg gan o dan yr adran 2 bresennol, fel y dehonglwyd yn Beggs. O dan yr 
adran 2 bresennol, o’i darllen gyda’r amddiffyniadau yn adran 3 o Ddeddf 1981, 
gall atebolrwydd godi am unrhyw gyhoeddiad oni bai nad oedd gan y cyhoeddwr 
unrhyw reswm dros amau bod achos llys yn weithredol. Nid yw Adran 3(1) yn 
darparu amddiffyniad i gyhoeddwr ond ar sail diffyg gwybodaeth neu amheuaeth 
fod statws achos llys yn weithredol; nid yw’n creu unrhyw amddiffyniad i 
gyhoeddwr ar sail diffyg gwybodaeth neu amheuaeth am gynnwys y cyhoeddiad 
os yw achos llys yn weithredol.79 Petai gan P wybodaeth wirioneddol fod achos 
llys yn weithredol, neu’n credu eu bod, neu ganddo reswm dros amau eu bod, 
gallai P fod yn atebol. O dan adran 2 mae dyletswydd ar P i ddangos bod camau 
rhesymol wedi cael eu cymryd i sicrhau a oedd achos llys yn weithredol ar adeg y 
cyhoeddi. 

3.72 Ar y llaw arall, o dan y dirmyg newydd posibl, nid oes unrhyw bosibilrwydd o 
atebolrwydd ar sail gwybodaeth wirioneddol cyhoeddwr, neu a briodolwyd iddo,  
ynghylch yr achos llys yn dod yn weithredol ar ôl y cyhoeddi cyntaf. Nid oes 
unrhyw faich ôl-weithredol ar y cyhoeddwr. Yr unig le y bydd atebolrwydd yn codi 
fydd am fethiant person i gydymffurfio â gorchymyn llys i beri nad yw’r deunydd a 

 
78 Gweler para 3.55 ac ymlaen uchod. 
79 Mae’r baich o dan adran 3 ar y cyhoeddwr neu ddosbarthwr i brofi’r amddiffyniad ar 

gydbwysedd y tebygolrwydd. Mae hyn yn cyferbynnu â seiliau eraill o amddiffyniad o dan 
Ddeddf 1981, yn enwedig y drafodaeth o faterion cyhoeddus mewn ewyllys dan o dan 
adran 5, lle mae’r baich ar yr erlyniad i’r safon droseddol lawn. Gweler Pennod 2 
paragraffau 2.50 i 2.52. 
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nodir yn y gorchymyn ar gael i’r cyhoedd am y cyfnod a bennwyd. Byddem yn 
disgwyl i’r cyfnod hwnnw gyfateb â hyd y treial yn y mwyafrif o achosion ond 
gallai fod yn hirach os oes achosion lluosog, cysylltiedig. 

3.73 Barnwn na fyddai darpariaeth o’r fath yn gosod beichiau trwm ac anymarferol ar 
gyhoeddwyr. Nid fyddai ganddynt unrhyw rwymedigaeth i fonitro’u harchifau’n 
barhaus am ddeunydd (a fyddai’n anferthol yn achos rhai sefydliadau cyfryngau) 
er mwyn sicrhau nad yw achosion llys wedi dod yn weithredol yng nghyswllt 
person neu drosedd a drafodwyd mewn cyhoeddiad cynharach. Ar ben hyn, os 
oedd gan barti esgus gyfreithlon dros beidio â dileu’r cyhoeddiad, byddai hynny’n 
darparu amddiffyniad am beidio â chydymffurfio â’r gorchymyn. Nid oes unrhyw 
gwestiwn o osod rhwymedigaeth ar y rheini nad ydynt yn gallu, heb unrhyw fai ar 
eu rhan, cydymffurfio ag amodau’r gorchymyn. Awgrymwn, fodd bynnag, na 
ddylai cyhoeddwr allu dibynnu ar yr esgus y byddai unigolyn penderfynol gyda 
gallu technolegol digonol efallai’n gallu cael at y deunydd trwy fodd 
anuniongyrchol.80 Byddai unigolyn a oedd yn benderfynol i ailgyhoeddi’n cyflawni 
dirmyg o dan adran 2 neu o dan y gyfraith gyffredin. Byddai rheithiwr yn olrhain 
deunydd o’r fath yn cyflawni dirmyg fel y trafodir ym Mhennod 4. 

3.74 Mae llawer o fanteision eraill i’r cynnig hwn: mae’n osgoi unrhyw amheuaeth neu 
ddadl ynghylch a oedd rhywun yn ymwybodol neu y dylai fod yn ymwybodol fod 
achos llys wedi dod yn weithredol ac mae’n osgoi dadleuon ynhgylch y camau y 
gellid yn rhesymol eu disgwyl gan berson i fonitro ac adnabod deunydd o’r fath. 
Mae hefyd yn sicrhau bod yn baich yn gymesur. Bydd y deunydd tramgwyddus 
wedi cael ei nodi’n benodol (er enghraifft, trwy ei gyfeiriad URL) yn y gorchymyn 
llys fel y gellir ei adnabod yn bur rwydd. Mae’r cyfnod pryd na chaiff y deunydd 
fod ar gael hefyd wedi ei gyfyngu mewn modd cymesur. Mae hyn yn sicrhau 
cydymffurfiad ag erthygl 10 Confensiwn Iawnderau Dynol Ewrop.81 

3.75 Cynigiwn fod y llysoedd yn cael pŵer i gyflwyno gorchymyn pan ddaw 
achos llys yn weithredol, i dynnu ymaith dros dro gyhoeddiad a gafodd ei 
gyhoeddi gyntaf cyn i’r achos llys ddod yn weithredol, sy’n creu risg 
sylweddol y bydd cwrs cyfiawnder yn yr achos llys o dan sylw’n cael ei 
rwystro neu ei ragfarnu’n ddifrifol. 

Bydd gorchymyn o’r fath yn gallu cael ei wneud yn erbyn unrhyw berson 
sy’n gyhoeddwr o fewn ystyr Deddf 1981 a bydd methiant i gydymffurfio â 
gorchymyn o’r fath heb esgus resymol yn ddirmyg llys. 

    A yw’r ymgyngoreion yn cytuno? 

3.76 Credwn nad yw’r cynnig yn un dadleuol iawn. Fodd bynnag, gallwn ragweld y 
gallai fod yn angenrheidiol mewn rhai achosion i’r gorchymyn gael ei wneud yn 
erbyn pobl heblaw’r cyhoeddwr. Er enghraifft, efallai na ellir adnabod awdur blog 
neu ei fod yn byw dramor a heb fod yn destun awdurdodaeth llysoedd Cymru a 

 
80 Gellir cael hyd i ffyrdd o gwmpas rhwystrau ar y rhyngrwyd: gweler Twentieth Century Fox 

Film Corpn v British Telecommunications Plc [2011] EWHC 1981 (Ch), [2012] 1 All ER 806 
yn [192], ond nid yw’r rhain yn peri problem yn y cyd-destun presennol lle mai’r nod yw 
gwneud mynediad mor anodd ag sy’n bosibl i reithwyr.  

81 Gweler y drafodaeth yn Atodiad B ar erthygl 10 Llys Iawnderau Dynol Ewrop. O gymharu â 
meysydd eraill o gyfraith droseddol, mae troseddau megis adrannau 1 i 3 o Ddeddf 
Terfysgaeth 2006 lle caiff atebolrwydd troseddol ei benderfynu pan roddwyd rhybudd i 
berson o natur dramgwyddus deunydd y mae ganddo reolaeth drosto. 
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Lloegr. Mewn achos o’r fath, credwn y dylai’r llysoedd hefyd gael y pŵer i wneud 
gorchymyn i unrhyw un sydd â rheolaeth ddigonol dros y graddau y mae 
cyhoeddiad penodol ar gael, ar adeg y gorchymyn. Mae enghreifftiau niferus 
eraill lle mae’r llysoedd wedi cael pwerau statudol i orchymyn cyfryngwyd nad 
ydynt wedi bod yn uniongyrchol gyfrifol am greu cyhoeddiadau tramgwyddus, er 
mwyn rhwystro tramgwyddiadau.82 

3.77 Rydym o’r farn y gellir gadael “rheolaeth” yn y cyd-destun hwn i gael ei ddehongli 
gan y llysoedd fel achos unigol. Y cwestiwn fydd, o safbwynt deunydd sydd ar 
gael i’r cyhoedd neu adran o’r cyhoedd, a oes gan y person y gallu i rwystro’r 
deunydd hwnnw rhag bod ar gael.83 Gall fod llawer o bobl sydd â rheolaeth 
ddigonol, ond ni fydd pawb o angenrheidrwydd yn destun awdurdodaeth llysoedd 
Lloegr. Er enghraifft, gallai cyfryngwyr y tu ôl i flog (er enghraifft, cofrestrydd 
enw’r parth a darparwr gwe-lety) fod wedi’u lleoli dramor. 

3.78 Mae’n bwysig pwysleisio hefyd na fydd y rheini â rheolaeth o angenrheidrwydd yn 
“gyhoeddwyr” o fewn adran 2 uchod. Er enghraifft, gallai darparwr mynediad 
rhyngrwyd neu gofrestrydd enw parth yn hawdd gael rhywfaint o “reolaeth” dros 
hygyrchedd y deunydd ond nad yw’n gyhoeddwr am y rhesymau a ddisgrifir 
uchod. Fodd bynnag, pwysleisiwn hefyd nad yw’r cynnig hwn yn creu unrhyw 
wrthdaro gyda Chyfarwyddeb y Comisiwn Ewropeaidd a drafodir uchod.84   

 
82 Er enghraifft adran 97A o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988. Gweler hefyd 

Twentieth Century Fox Film Corpn v British Telecommunications Plc [2011] EWHC 1981 
(Ch), [2012] 1 All ER 806. Yn fanwl, mae modd adnabod y rhain gan fod y gwefannau’n 
boboli i ddibenion anghyfreithlon: “ymddengys yn bur anodd cael hyd i unrhyw gynnwys ar 
[y wefan dramgwyddus] nad yw’n cael ei diogelu gan hawlfraint” ar [55]. Nid oes fawr o 
ragolygon, os o gwbl. o gyhoeddwyr/perchnogion yn cydymffurfio â gorchymyn llys i gael 
gwared arnynt, felly rhaid i’r gorchymyn gael ei wneud yn erbyn cyfrwngwr er mwyn 
analluogi’r wefan. Byddai hynny’n gyfystyr â dirmyg bwriadol. Mae Deddf yr Economi 
Ddigidol 2010, adran 17 yn rhoi enghraifft bellach o’r Senedd yn fodlon rhoi grymoedd i 
lysoedd osod gwaharddebau ar ddarparwyr gwasanaethau i rwystro neu gael gwared ar 
ddeunydd tramgwyddus o’r rhyngrwyd. 

83 Caiff y ffordd mae rhwystrau’n cael eu gosod ei ddisgrifio yn Twentieth Century Fox Film 
Corpn v British Telecommunications Plc [2011] EWHC 1981 (Ch), [2012] 1 All ER 806 ar 
[71]. 

84 Mae erthyglau 12(3), 13(2) a 14(3) o’r gyfarwyddeb i gyd yn “ei gwneud hi’n ofynnol i’r 
darparwr gwasanaeth derfynu neu rwystro tramgwydd”. Fodd bynnag, i “we-letywyr”, mae 
erthygl 14(3) hefyd yn rhagweld y posibilrwydd o Aelod Wladwriaethau’n sefydlu 
gweithdrefnau i lywodraethu dileu neu rwystro mynediad at wybodaeth sydd eisoes ar-lein. 
Mae ansicrwydd cydnabyddedig o safbwynt yr iaith hon: gweld Dogfen Weithio Staff y 
Comisiwn Ewropeaidd, “Online Services, including E-Commerce, in the Single Market”, (11 
Ionawr 2012) t 37 ar 3.4.3.2, http://ec.europa.eu/internal_market/e- 
commerce/communication_2012_en.htm (gwelwyr ddiwethaf 1 Tachwedd 2012). Yn 
ogystal, er mai darparwyr gwe-letyau fyddai’r cyfryngwyr mwyaf perthnasol i gysylltu â hwy 
er mwyn cael gwared ar wybodaeth, mae’n amlwg y gallai fod yn ofynnol i ddarparwyr 
mynediad, ac eraill, “anallogi mynediad at wybodaeth” er mwyn “rhwystro tramgwydd”. 
mae’n werth nodi hefyd fod y Comisiwn Ewropeaidd fel petai’n cyfystyru analluogi 
mynediad â’r ffurf hon o rwystro: “mae cyfundrefn atebolrwydd y Gyfarwydded E-fasnach 
yn berthnasol i bob gweithgaredd neu wybodaeth anghyfreithlon ac mae’n darparu ar gyfer 
dileu ac analluogi mynediad (rhwystro). Mae rhwystro o bwysigrwydd penodol pan nad yw 
tynnu i lawr yn bosibl oherwydd bod y gweithgaredd neu’r wybodaeth anghyfreithlon yn 
cael ei storio’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd” t 39 ar 3.4.4.1 (pwyslais yn y gwreiddiol). 
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3.79 Rydym yn cynnig yn amodol hefyd y dylai llys gael y grym i wneud  
gorchymyn pan fo achos llys yn weithredol, i ddileu neu analluogi 
mynediad dros dro at gyhoeddiad a gafodd ei gyhoeddi gyntaf cyn i’r achos 
llys ddod yn weithredol, sy’n creu risg sylweddol o ragfarn neu rwystr 
difrifol. 

Bydd gorchymyn o’r fath yn gallu cael ei wneud yn erbyn unrhyw berson 
sydd â rheolaeth ddigonol dros hygyrchedd y deunydd fel eu bod yn gallu 
ei ddileu neu analluogi mynediad ato dros dros a bydd methiant i 
gydymffurfio â gorchymyn o’r fath heb esgus ddigonol yn ddirmyg llys. 

    A yw’r ymgyngoreion yn cytuno? 

Ar ba sail y mae’r pŵer i gael ei orchymyn? 

3.80 Byddai’n rhaid i’r llys, wrth gyflwyno’r gorchymyn, roi sylw dyledus i’r 
tebygolrwydd o’r cyhoeddiad yn dod i sylw rheithwyr posibl neu’n rhwystro 
cyfiawnder mewn rhyw ffordd arall, megis cadw tystion posibl draw. Byddai’r llys 
hefyd yn rhoi sylw i effaith tebygol y cyhoeddiad ar y ddarllenydd ar adeg y treial. 
Gan wneud cymhariaeth â defnydd y llysoedd o’r pŵer i gyflwyno gwaharddebau 
o dan adran 45(4), yn ôl Mr Ustus Aikens yn achos HTV,85 golyga hynny bod yn 
rhaid i’r ceisydd, fel arfer y diffynnydd,86 ddangos:  

(1) bod y llys yn sicr bod y gweithredoedd honedig am gael eu 
cyflawni, onid cyfyngir;  

(2) bod y llys yn sicr y byddai’r gweithredoedd honedig, os cyflawnir 
hwy, yna’n golygu dirmyg llys. I’r achos presennol, rhaid i’r prawf fod 
… y byddai’r gweithredoedd yn creu risg sylweddol y bydd cwrs 
cyfiawnder yn y treial hwn yn cael ei rwystro neu ei ragfarnu’n 
ddifrifol.87  

3.81 Rhagwelwn mai anaml y bydd angen i’r llysoedd wneud gorchmynion o’r fath 
oherwydd dim ond yn aml y bydd y deunydd sydd ar gael yn gosod risg 
sylweddol o ragfarn ddifrifol. Fel yr esbonia’r Arglwydd Bridge: 

Nid yw, wrth gwrs, yn bosibl penderfynu ymlaen llaw pa fath o sylw 
cyhoeddus ar achosion i ddod a fydd yn creu risg sylweddol y bydd 
cwrs cyfiawnder yn cael ei rwystro neu ei ragfarnu’n ddifrifol. Mae 
hynny’n un rheswm pan nad yw’n bosibl yn arferol ac eithrio mewn  
… amgylchiadau eithriadol … cyfyngu trwy waharddeb fygythiad o 
ddirmyg sy’n groes i’r rheol atebolrwydd llym.88 

3.82 Mae’r pŵer newydd hwn i orchymyn dileu neu analluogi mynediad dros dro’n 
cyflawni’r un canlyniad â’r hyn a gyflawnwyd gan Mr Ustus Fulford yn Harwood, 

 
85 Ex p HTV Cymru (Wales) Ltd [2002] Adroddiadau Cyfreithiau Adloniant a’r Cyfryngau 11.  
86 Er bod adran 7 o Ddeddf 1981 yn darparu mai dim ond y Twrnai Cyffredinol neu’r llys yn ôl 

ei fympwy ei hun allan gychwyn achos o ddirmyg, gall buddiolwr wneud cais am 
waharddeb i gyfyngu ar ddirmyg posib: Peacock v London Weekend Television (1985) 150 
Ynad Heddwch 71. 

87 Ex p HTV Cymru (Wales) Ltd [2002] Adroddiadau Cyfreithiau Adloniant a’r Cyfryngau 11 ar 
[25]. 

88 Pickering v Liverpool Daily Post and Echo and Newspapers Plc [1991] 2 AC 370, 425; 
gweler hefyd yr Arglwydd Donaldson MR ar 381 i 382. 
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gan ddibynnu ar Beggs. Wrth eistedd yn Llys y Goron yn Southwark, cyhoeddodd 
Mr Ustus Fulford waharddeb yn erbyn amrywiol gyhoeddwyr yn eu gorfodi i 
ddileu erthyglau rhagfarnus yn ymwneud â diffynnydd a oedd yn dal ar gael ar y 
we, ar ôl cael eu lanlwytho sawl blwyddyn ynghynt. Wrth wneud y gorchymyn 
hwn, defnyddiodd Mr Ustus Fulford ei bwerau o dan adran 45(4) o Ddeddf 
Uwchlysoedd 1981.  

Pwy allai wneud cais i’r llys am i orchymyn o’r fath gael ei wneud?  

3.83 Cynigiwn y dylai’r cais fod yn gallu cael ei wneud gan yr erlyniad neu’r 
diffynnydd heb orfod yn gyntaf geisio caniatâd y Twrnai Cyffredinol. A yw’r 
ymgyngoreion yn cytuno? 

Pa gosb fydd yn dilyn? 

3.84 Mae gan Lys y Goron eisoes y pŵer i gosbi person sy’n anufuddhau gorchymyn a 
wnaed gan y llys.89 Uchafswm y gosb yw dirwy di-uchafswm a/neu ddwy flynedd 
o garchar.90 A yw’r ymgyngoreion o’r farn fod yr uchafswm cosb bresennol 
yn addas? A yw’r ymgyngoreion o’r farn y dylai’r llys gael y pŵer i osod 
cosbau cymunedol? 

3.85 Os yw’r ymgyngoreion yn cytuno â’n cynnig ynghylch creu dirmyg newydd trwy 
gyhoeddi sy’n cael ei ysgogi gan fethiant i gydymffurfio â gorchymyn llys, mae’n 
anghenrheidiol ystyried beth fyddai’r weithdrefn ar gyfer ymdrin â dirmyg o’r fath. 
Ymdrinir â dirmyg sy’n torri adran 2(2) neu adran 4(2) o Ddeddf 1981 Act fel arfer 
gan y Llys Adrannol o dan Ran 81 o Reolau Gweithdrefnau Sifil (neu, yn 
eithriadol, y llys ar ei gynnig ei hun).91 Gofynnwn i ymgyngoreion ym Mhennod 2 
a ydynt yn meddwl y dylai dirmyg bwriadol o’r gyfraith gyffredin a dirmyg mewn 
perthynas ag adran 2(2) gael ei brofi fel petai ar dditiad gan reithgor. Fel dewis 
arall, gofynnwn a ddylai’r treial fod o flaen barnwr yn unig (heb reithgor), ond gan 
ddefnyddio’r un gweithdrefnau ag a ddefnyddir ar gyfer treial ar dditiad. Disgrifiwn 
hyn fel treial “fel petai ar dditiad”.92 A yw’r ymgyngoreion yn meddwl y dylai’r 
dirmyg newydd hwn gael ei brofi yn y Llys Adrannol o dan Ran 81 o’r 
Rheolau Gweithdrefnau Sifil neu a ddylai gael ei brofi ar dditiad neu “fel 
petai ar dditiad” fel y cynigiwn brofi dirmyg adran 2(2)? 

3.86 Rhagwelwn y gallai fod angen canllawiau gan yr Arglwydd Brif Ustus a’r Coleg 
Barnwrol er mwyn sicrhau bod barnwyr Llys y Goron yn mabwysiadu dull cyson 
wrth wneud gorchmynion o’r fath. 

 
89  Deddf Uwchlysoedd 1981, adran 45(4); G [2004] EWCA Tros 1368, [2004] 1 WLR 2932. 
90  Gweler nodiadau ar Reolau Gweithdrefnau Troseddol, r 62.9. 
91 Gweler Pennod Ch 2 ym mharagraffau 2.59 a 2.99. Gweler hefyd y drafodaeth yn Arlidge, 

Eady and Smith on Contempt para 7-269 ac ymlaen. 
92 Gweler Pennod 2 para 2.76. 
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LLE’R CYHOEDDI 

3.87 Mae cyfraith droseddol Cymru a Lloegr yn diriogaethol,93 er bod rhai eithriadau 
statudol penodol i hyn. Problem troseddau trawsffiniol yw hynafedd, gan fod y 
gyfraith yn dyddio ymhell yn ôl cyn dyfodiad y rhyngrwyd. 

3.88 Yn draddodiadol, mae’r llysoedd wedi mabwysiadu trefn “derfyniadol” o 
awdurdodaeth droseddol.94 O dan y dull hwn caiff trosedd ac iddi elfennau traws-
wladol ei chyflawni yng Nghymru a Lloegr os digwyddodd y weithred olaf a oedd 
yn rhan ohoni yma, (sef, y cwblhawyd y drosedd o fewn yr awdurdodaeth hon).95 
Fodd bynnag, yn fwy diweddar, mae prawf “rhan sylweddol” wedi cael ei 
fabwysiadu, sy’n atodol i’r dull “terfyniadol”.96 O dan y drefn hon, bydd trosedd yn 
digwydd yng Nghymru a Lloegr os oes rhan sylweddol o’r drosedd wedi ei 
chyflawni o fewn yr awdurdodaeth ac nad oes unrhyw reswm ar sail cwrteisi 
rhyngwladol pam na ddylai gael ei phrofi yma. 

3.89 Ni ellir gor-bwysleisio’r cymhlethdod sydd ynglŷn â rhoi’r egwyddorion 
awdurdodaeth hyn ar waith gyda throseddau a gyflawnir trwy’r rhyngrwyd. Ar ei 
symlaf, gallai deunydd troseddol gael ei greu mewn un wlad, ei gadw ar serfwyr 
mewn gwlad arall, a’r deunydd hwnnw ar gael mewn llawer gwlad arall. 

3.90 Nid ymddengys fod unrhyw achosion adran 2 ac iddynt elfen trawsffiniol wedi 
cael eu hadrodd. Mae’n sicr yn bosibl meddwl am amgylchiadau lle gallent godi. 
Er enghraifft, gallai ymwelydd o’r Unol Daleithiau gael ei lofruddio yng Nghymru a 
Lloegr mewn amgylchiadau sydd mor syfrdanol fel eu bod yn cael sylw amlwg ar 
wefannau newyddion yr Unol Daleithiau. Gellid gweld y rhain yng Nghymru a 
Lloegr a gallai hyn arwain at risg sylweddol o ragfarn neu rwystr difrifol mewn 
treial. Mae’n aneglur a allai atebolrwydd am ddirmyg godi mewn amgylchiadau o’r 
fath ar sail hygyrchedd y cyhoeddiad yn Nghymru a Lloegr. 

3.91 Nid yw Deddf 1981 nac unrhyw un o’r penderfyniadau sy’n ei dehongli hi’n 
esbonio ym mha amgylchiadau y bydd cyhoeddi wedi digwydd o fewn yr 
awdurdodaeth. Defnyddir y term “cyhoeddi”, fodd bynnag, yn y diffiniadau 
statudol o droseddau eraill sydd wedi achosi problemau trawsffiniol tebyg. Er 
enghraifft, yn rhai o’r troseddau yn Rhan III o Ddeddf y Drefn Gyhoeddus 1986, 
a’r drosedd o gyhoeddi anweddus o dan adran 2(1) o Ddeddf Cyhoeddiadau 
Anweddus 1959. Yn anffodus nid yw’r llysoedd wedi bod yn gyson yn eu 
hymdriniaeth o’r cwestiwn awdurdodaethol yn y troseddau hynny. Mewn rhai 
enghreifftiau daliwyd bod y cyhoeddi o fewn Cymru a Lloegr oherwydd i’r 
deunydd tramgwyddus gael ei lawrlwytho yma. Yn Perrin,97 er enghraifft, “y 

 
93   Fel y noda Hirst, “ni all camymddygiad a gyflawnwyd y tu allan i’r deyrnas gyfrif yn arferol 

fel actus reus trosedd o dan gyfraith Lloegr”: M Hirst, Jurisdiction and the Ambit of the 
Criminal Law (2003) t 3.  

94 G Williams, “Venue and the Ambit of Criminal Law (Part 3)” (1965) 81 Law Quarterly 
Review 518.  

95   Gweler M Hirst, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law (2003) t 115. Gweler hefyd 
M Goode, “The Tortured Tale of Criminal Jurisdiction” (1997) 21 Melbourne University Law 
Review 411, 439 a C Ryngaert, “Territorial Jurisdiction Over Cross-Frontier Offences: 
Revisiting a Classic Problem of International Criminal Law” (2009) 9 International Criminal 
Law Review 187, 192 i 193.  

96   Smith (Wallace Duncan) (Rhif 4) [2004] QB 1418 ar [57]. 
97   Perrin [2002] EWCA Crim 747, [2002] All ER (D) 359 (Mar).  
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cyhoeddi y dibynnwyd arno [oedd] peri bod deunydd y rhagolwg ar gael i unrhyw 
wyliwr a all ddewis mynd ato …”.98 Roedd hyn er gwaethaf y ffaith nad oedd 
“unrhyw dystiolaeth o ran lle cafodd y ffeiliau data eu creu a’u postio, ac nid oedd 
unrhyw dystiolaeth ynghylch lleoliad y serfiwr”.99 Ar y dehongliad hwn, byddai 
cyhoeddi’n digwydd o fewn Cymru a Lloegr os oedd yn hygyrch o fewn yr 
awdurdodaeth hon, lle bynnag y cafodd y deunydd eu lanlwytho neu ei we-letya. 
Byddai hynny’n rhoi cwmpas eang iawn i’r dirmyg Adran 2.100 

3.92 Mewn achosion mwy diweddar, daliwyd ei bod yn ddigonol fod rhan sylweddol o’r 
gweithgaredd cyhoeddi wedi digwydd yng Nghymru a Lloegr. Yng nghyd-destun 
“cyhoeddi” o dan Ddeddf y Drefn Gyhoeddus 1986, fe wnaeth y Llys Apêl yn 
Sheppard101 gymeradwyo ymdriniaeth “rhan sylweddol”. Yn yr achos hwnnw 
daliwyd bod trosedd o dan adran 19 o Ddeddf y Drefn Gyhoeddus 1986 
(cyhoeddi deunydd bygythiol, difrïol neu sarhaus a fwriadwyd neu’n debygol o 
annog casineb hiliol), wedi cael ei chyflawni yng Nghymru a Lloegr lle’r oedd y 
deunyddu wedi cael ei baratoi yn y wlad hon, ond wedi’i lanlwytho i serfiwr yn 
California. O weithredu’r prawf “rhan sylweddol”, roedd yn amlwg fod bron bopeth 
yn yr achos yn ymwneud â’r wlad hon; dyma lle’r oedd yr apelwyr yn gweithredu, 
lle cafodd y deunydd ei gynhyrchu, ei olygu, ei lawrlwytho a’i reol, ac roedd y 
deunydd wedi’i anelu’n bennaf at y cyhoedd ym Mhrydain. Yr unig elfen dramor 
oedd gwe-leta’r wefan ar serfiwr dramor.102 

3.93 Nid oes unrhyw awdurdodaeth ddatblygedig o lysoedd Lloegr ar beth sy’n ffurfio 
“rhan sylweddol”. Yn Sheppard, gwrthodydd y llys ag archwilio’r damcaniaethau 
ynghylch pa bryd/lle y cyhoeddir deunydd ar y we, oherwydd roedd 
awdurdodaeth yn yr achos yn cael ei lywodraethu gan yr egwyddor “rhan 
sylweddol”. 

3.94 Ar y dehongliad hwn, gellid dal y cyhoeddiad gan adran 2 os cafodd y 
cyhoeddiad ei ysgrifennu yma neu ei lanlwytho yma, ond mae’n annhebygol y 
byddai’n ddigonol pe na wnaed mwy na pheri ei fod yn hygyrch i unigolion yng 
Nghymru a Lloegr. 

3.95 A yw’r ymgyngoreion o’r farn fod absenoldeb diffiniad o’r lle cyhoeddi’n 
creu problemau’n ymarferol? A oes angen diffiniad statudol o’r lle 
cyhoeddi? Os oes, pa ffurf ddylai’r diffiniad hwnnw ei gymryd? Er 
enghraifft, 

(1) a ddylai fod yn angenrheidiol i’r cyhoeddiad fod wedi ei gynhyrchu 
of fewn Cymru a Lloegr; neu 

(2) a ddylai fod yn angenrheidiol fod y cyhoeddiad wedi’i dargedu at 
adran o’r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr; neu 

 
98   Perrin [2002] EWCA Crim 747, [2002] All ER (D) 359 (Mar) ar [22]. Mae’n aneglur a yw 

atebolrwydd yn dibynnu ar y ffaith fod deunydd ar gael neu fod rhywun wedi mynd ato 
mewn gwirionedd yng Nghymru a Lloegr. 

99   Perrin [2002] EWCA Crim 747, [2002] All ER (D) 359 (Mar) ar [33]. 
100  Mae’n werth nodi fod y llys yn Perrin wedi gwrthod prawf rhan sylweddol: [2002] EWCA 

Crim 747, [2002] All ER (D) 359 (Mar) ar [52]. 
101  Sheppard [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779. 
102  Sheppard [2010] EWCA Crim 65, [2010] 1 WLR 2779 at [32] gan Scott Baker LJ. 
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(3) a ddylai fod yn ddigon fod deunydd sy’n achosi risg sylweddol o 
ragfarn ddifrifol yn cael ei agor yng Nghymru a Lloegr, hyd yn oed 
os cafodd ei ysgrifennu, ei greu, ei lanlwytho a’i we-letya dramor?   
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PENNOD 4 
DIRMYG LLYS GAN REITHWYR 

CYFLWYNIAD 

4.1 Mae achosion diweddar wedi amlygu pryderon am gamymddwyn gan reithwyr yn 
ystod treialon troseddol.1 Mae amryw o droseddau’n bodoli mewn statud ac o dan 
gyfraith gyffredin yn delio â chamymddygiad sy’n deillio o gymryd rhan mewn 
gwasanaeth rheithgor. Er enghraifft, mae adran 20 Deddf Rheithgorau 1974 yn 
criminaleiddio methu â mynychu ar gyfer gwasanaeth rheithgor heb achos 
rhesymol, yn dilyn cael gŵys ymlaen llaw; wedi mynychu ar gyfer gwasanaeth 
rheithgor, ond heb fod ar gael pan y’i gelwir i wasanaethu a hynny heb achos 
rhesymol; neu fod yn anaddas i wasanaethu oherwydd alcohol neu gyffuriau. 
Mae’n drosedd hefyd dan adran 20 i wneud, achosi neu ganiatáu gwneud unrhyw 
gynrychiolaeth ffug gyda’r bwriad o osgoi gwasanaeth rheithgor; i wrthod, heb 
esgus rhesymol, ateb unrhyw gwestiwn a ofynnir parthed trosedd o’r fath neu i roi 
ateb y gwyddys ei fod yn ffug neu ei roi yn ddi-hid; neu i wasanaethu ar reithgor 
gan wybod eu bod wedi eu hanghymwyso.2 

4.2 Gall rheithwyr wrth gwrs gyflawni troseddau eraill sy’n ymwneud â gweinyddu 
cyfiawnder cyhoeddus.3 Yn ogystal, gall rheithwyr gael eu cyhuddo o ddirmyg llys 
am regi at y barnwr, er enghraifft.4 Yn hanesyddol mae dulliau ymddygiad eraill 
gan reithwyr wedi eu barnu’n gamymddygiad, yn cynnwys rheithwyr yn gwahanu 
heb ganiatâd y llys;5 bwyta neu yfed yn y llys neu “gyn y dyfarniad ar draul un o’r 

 

1 Cafodd achosion A-G v Dallas [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991 ac A-G v 
Fraill [2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr AppR 21 sylw yn y papurau adeg y 
dyfarniadau, ond bu nifer o enghreifftiau eraill o achosion apêl, yn enwedig y rhai oedd yn 
ymwneud â honiadau fod ymchwil wedi ei wneud gan reithwyr ar y rhyngrwyd, fel yn 
Dallas. Gweler Karakaya [2005] EWCA Crim 346, [2005] 2 Cr AppR 5; Smith [2005] EWCA 
Crim 2028; Hawkins [2005] EWCA Crim 2842; Pink [2006] EWCA Crim 2094; Marshall 
[2007] EWCA Crim 35, [2007] Criminal Law Review 562; Fuller-Love [2007] EWCA Crim 
3414; Thakrar [2008] EWCA Crim 2359, [2009] Criminal Law Review 357; White [2009] 
EWCA Crim 1774; Reynolds [2009] EWCA Crim 1801; Richards [2009] EWCA Crim 1256; 
Gibbon [2009] EWCA Crim 2198; Bassett [2010] EWCA Crim 2453; Thompson [2010] 
EWCA Crim 1623, [2011] 1 WLR 200; McDonnell [2010] EWCA Crim 2352, [2011] 1 Cr 
AppR 28; Mpelenda [2011] EWCA Crim 1235; Morris [2011] EWCA Crim 3250; Yu [2011] 
EWCA Crim 2089; Starling [2012] EWCA Crim 743; Gul [2012] EWCA Crim 280, [2012] 3 
All ER 83. Yn amlwg mae’r rhestr yn cynnwys dim ond yr achosion gafodd eu hapelio ar 
sail camymddygiad rheithwyr; mae’n debygol bod eraill lle cafodd y rheithgor ei ollwng yn 
Llys y Goron (megis yn H [2008] EWCA Crim 3321). 

2 Gellir cosbi’r troseddau hyn gyda dirwy yn dilyn euogfarn ddiannod: a 20(1) ac a 20(5). 
Gellir trin methu â mynychu neu fod yn anaddas neu ddim ar gael i wasanaethu fel dirmyg 
yn wyneb y llys yn ogystal â chael ei brofi’n ddiannod:a 20(2). 

3 Er enghraifft, pe byddai rheithiwr wedi ceisio tanseilio treial oherwydd cyfeillgarwch gyda’r 
diffynnydd, gallai hynny fod yn bygylu (ei gyd) reithwyr dan adran 51 Deddf Cyfiawnder 
Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 neu’n gwyrdroi cwrs cyfiawnder dan gyfraith 
cyffredin.   

4 G S Robertson, Oswald’s Contempt of Court: Committal, Attachment and Arrest Upon Civil 
Process (3rd ed 1910) tud 70. Gweler Pennod 5 paragraffau 5.17 ac ymlaen. 

5 Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 841; Hughes v Budd (1840) 8 
Dowling’s Practice Cases 315; Ward (1867) 31 Justice of the Peace 791; Ketteridge [1915] 
1 KB 467; Goodson [1975] 1 WLR 549. 



 64

partïon”;6 penderfynu ar y dyfarniad drwy lot fwrw coelbren;7 rheithwyr yn gwrthod 
cymryd rhan yn y trafodaethau,8 neu, pan fydd y rheithgor yn methu cytuno, 
rheithwyr yn “cyfarfod yn y canol” er mwyn cyrraedd dyfarniad.9 Nid oes â’r 
bennod hon a wnelo â’r mathau hyn o gamymddygiad neu droseddau.10  Yn 
hytrach, mae ffocws y bennod hon ar y broblem ymarferol fwy uniongyrchol o 
reithwyr sy’n chwilio am wybodaeth sy’n ymwneud â’r achos y tu hwnt i’r 
dystiolaeth a roddir yn y llys (sy’n ddirmyg llys dan gyfraith gyffredin)11 neu sy’n 
datgelu gwybodaeth ynghylch eu trafodaethau (sydd wedi ei wahardd dan adran 
8 Deddf 1981). 

4.3 Nid peth newydd yw enghreifftiau o reithwyr yn derbyn neu’n datgelu’n amhriodol  
wybodaeth sy’n ymwneud â’u treialon.12 Bu nifer o enghreifftiau o reithwyr yn 
mynd ar ymweliadau preifat i safle’r drosedd, yn cynnal arbrofion, yn ymchwilio i 
agweddau o’r dystiolaeth13 a heb os yn siarad â’u ffrindiau a’u teuluoedd am yr 
achos y maent yn ei brofi. Fel yr esboniodd un sylwebydd,  

nid peth newydd yw rheithwyr cyfeiliornus; mae ymchwil annibynnol 
gan reithwyr ac anufuddhau i orchmynion y llys wedi bod yn digwydd 
am ganrifoedd. Yr hyn sy’n newydd yw’r defnydd o’r we fel dull 
cyfathrebu, ymchwil a ffynhonnell newyddion brif ffrwd.14 

4.4 Felly mae dyfodiad y rhyngrwyd wedi cael effaith dwfn ar allu rheithwyr ac ar y 

 

6 Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 841; Welcden v Elkington (1577) 
Plowden’s Commentaries neu Reports 516, 518, er y gall fod yn gwestiwn a fyddai bwyta 
neu yfed yn y llys yn gyfystyr â dirmyg erbyn hyn oni bai bod sylw’r rheithwyr wedi ei 
wrthdynnu neu bod aflonyddu ar yr achos: Arlidge, Eady aa Smith ar Contempt para 10-
194; Borrie a Lowe: The Law of Contempt para 12.39. Dylid nodi fod rheithwyr y dyddiau 
hyn naill ai’n cael lluniaeth wedi’i ddarparu ar eu cyfer yn y llys neu’n derbyn lwfans 
cynhaliaeth.   

7 Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 841; Hale v Cove (1725) 1 
Strange’s Law Reports 642; Harvey v Hewitt (1840) 8 Dowling’s Practice Cases 598, ond 
cymharwch Prior v Powers (1664) 1 Keble’s King’s Bench Reports 811. Am enghraifft mwy 
diweddar yn ymwneud â rheithwyr yn defnyddio bwrdd ouija, gweler Young [1995] QB 324. 

8 Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 841; Schot [1997] 2 Cr AppR 383. 
9 Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 841; Hall v Poyser (1845) 13 

Meeson and Welsby’s Exchequer Reports 600. 
10 Am achosion neilltuol o hanesyddol, gweler  P Lowe, “Challenges for the Jury System and 

a Fair Trial in the Twenty-First Century” [2011] Journal of Commonwealth Criminal Law 
175, 181 i 182. 

11 A-G v Dallas [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991. 
12 Gweler, ee, Willmont (1914) 10 Cr App R 173; Shepherd (1910) 74 Justice of the Peace 

Journal 605; Twiss [1918] 2 KB 853; Brandon (1969) 53 Cr App R 466. 
13 Er enghraifft, Davis (No.3) [2001] Cr App R 8 (ymweliad â lleoliad); Thompson [2010] 

EWCA Crim 1623, [2011] 1 WLR 200 (arddangosion/arbrofion); Cadman [2008] EWCA 
Crim 1418 (dadansoddi llawysgrifen). 

14 C Murdoch, “The Oath and the Internet” (2012) 176 (11) Criminal Law and Justice Weekly 
149, 149. 
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cyfle i chwilio am neu ddatgelu gwybodaeth sy’n ymwneud â’u treial.15 Mae’r 
bennod hon yn ystyried y camau sy’n cael eu cymryd ar hyn o bryd i atal 
rheithwyr rhag camymddwyn yn y dull hwn. Mae wedyn yn edrych ar y problemau 
sydd ynghlwm wrth y gyfraith a’r gweithdrefnau presennol mewn perthynas â’r 
materion gwahanol o reithwyr yn chwilio am wybodaeth amhriodol ac o reithwyr 
yn datgelu gwybodaeth amhriodol. Yn olaf, mae’r bennod hon yn ystyried y 
cynlluniau tystiolaethol a gweithdrefnol perthnasol ar gyfer delio ag ymddygiad o’r 
fath yn ogystal â rhai mesurau ataliol. 

CYFARWYDDIADAU RHEITHGOR 

4.5 Yng Nghymru a Lloegr caiff rheithwyr eu dethol ar hap oddi ar y gofrestr 
etholiadol ar gyfer ardal leol y llys.16 Pan fydd darpar reithwyr yn derbyn eu gwŷs, 
maent hefyd yn derbyn llyfryn o’r enw Your Guide to Jury Service, sy’n esbonio, 
ymysg pethau eraill, na ddylai rheithwyr yn ystod y treial “drafod y dystiolaeth 
gydag unrhyw un y tu allan i’ch rheithgor naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu 
dros y rhyngrwyd drwy gyfrwng safleoedd rhwydweithio cymdeithasol megis 
Facebook, Twitter neu Myspace” ac os ydynt yn “ansicr neu’n anesmwyth 
ynghylch unrhyw beth,” yna gallant ysgrifennu nodyn at y barnwr.17  

4.6 Er bod gan bob llys weithdrefnau ychydig yn wahanol i’w gilydd, wrth gyrraedd y 
llys ar ddiwrnod cyntaf gwasanaeth rheithgor, bydd rheolwr y rheithgor yn 
esbonio i’r darpar reithwyr faterion ymarferol amrywiol. Dangosir fideo i’r 
rheithwyr yn disgrifio’n gryno broses y llys a’u cyfrifoldebau fel rheithwyr.18 
Esbonia’r fideo ei bod yn “hanfodol” nad yw rheithwyr “yn cael eu dylanwadu gan 
unrhyw ffactorau allanol” felly rhaid iddyn nhw beidio â thrafod yr achos gyda 
theulu neu ffrindiau. Dywedir yn glir wrth reithwyr hefyd i beidio â “rhoi manylion 
am unrhyw agwedd o…..wasanaeth rheithgor”, yn cynnwys eu trafodaethau, ar 
wefannau rhwydweithio cymdeithasol nac i ddatgelu eu trafodaethau i unrhyw un. 
Caiff rheithwyr hefyd eu rhybuddio y gallan nhw fod yn “dirmygu’r llys os [ydyn 
nhw’n] … defnyddio’r rhyngrwyd i wneud ymchwil am fanylion unrhyw achosion [y 
byddan nhw’n] ….eu gwrando, ynghyd ag unrhyw achosion eraill sydd wedi’u 
rhestru am dreial yn y llys”. Mae’r fideo’n rhybuddio rheithwyr ymhellach fod 
gofyn iddyn nhw sicrhau eu bod nhw a’u cyd-reithwyr yn ufuddhau i’r rheolau hyn 
a dylid trafod unrhyw bryderon gyda staff y llys. 

4.7 Mae canllawiau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn galw ar reolwyr 
rheithgorau i rybuddio rheithwyr am y defnydd o wefannau rhwydweithio 
cymdeithasol, ac mae’n awgrymu fod rheolwyr rheithgorau’n defnyddio’r geiriau 
canlynol:  

 

15 Yn wir, nid awdurdodaeth Cymru a Lloegr yw’r unig un sy’n ystyried sut i fynd i’r afael â’r 
mater hwn. I weld astudiaeth gynhwysfawr ar ddull yr Unol daleithiau, gweler E Robinson, 
“Jury Instructions for the Modern Age: A 50-State Survey of Jury Instructions on Internet 
and Social Media” [2011] 1 Reynolds Court and Media Law Journal 307, ac Atodiad C yn 
gyffredinol.   

16 Dim ond y rhai dan 70 oed all gael eu dewis, ac mae rhai meini prawf eraill ar gyfer 
anghymwyso: Halsbury’s Laws of England, cyf 61 (5ed arg 2010) para 804.  

17 Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, Your Guide to Jury Service (2011) tud 5. 
18 Your Role as a Juror, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder , 

http://www.youtube.com/watch?v=JP7slp-X9Pc&feature=relmfu (ymweliad diwethaf 1 Tach 
2012).  



 66

Bydd y barnwr yn dweud wrthych Am BEIDIO â thrafod y dystiolaeth 
gydag unrhyw un y tu allan i’ch rheithgor boed hynny wyneb yn 
wyneb, ar y ffôn neu dros y rhyngrwyd ar wefannau rhwydweithio 
cymdeithasol fel Facebook, Twitter, neu Myspace. Os byddwch yn 
gwneud hyn, rydych mewn perygl o ddatgelu gwybodaeth sy’n 
gyfrinachol i’r rheithgor. Mae gan bob rheithiwr ddyletswydd 
cyfrinachedd tuag at y rheithwyr eraill, y partïon a’r llys. Dim ond pan 
mae pob un o’r 12 rheithiwr yn ystafell drafod y rheithgor ar ddiwedd y 
dystiolaeth yn y treial y gall rheithwyr drafod y dystiolaeth.19  

4.8 Deallwn fod rhai rheolwyr rheithgorau, er nad oes gorfodaeth iddynt wneud 
hynny, yn ychwanegu rhybuddion ychwanegol am gael gafael ar wybodaeth sy’n 
ymwneud â’r achos, yn cynnwys chwilio ar y rhyngrwyd. 

4.9 Mae’n ymddangos fod gwahanol ganolfannau llysoedd yn gweithredu gwahanol 
systemau mewn perthynas â dyfeisiau electronig personol rheithwyr.20 Mewn rhai 
achosion, mae gan reithwyr hawl i gael eitemau o’r fath yn ardal ymgynnull y 
rheithgor, ond rhaid i’r dyfeisiau gael eu troi i ffwrdd yn y llys, a chânt eu cymryd 
oddi wrthynt pan fydd y rheithwyr yn trafod yn ystafell y rheithgor. Deallwn fod 
rhai canolfannau llysoedd yn mynd â dyfeisiau electronig y rheithwyr oddi wrthynt 
am y cyfnod cyfan y maen nhw yn y llys, tra bod rheithwyr mewn llysoedd eraill 
wedi gallu cadw eu dyfeisiau electronig drwy’r amser, yn cynnwys yn ystod 
trafodaethau.21 Mae’r llyfryn, Your Guide to Jury Service, yn esbonio’n gwbl 
ddiamwys na ellir mynd ag unrhyw “ffonau symudol, gliniaduron, iPods nac 
unrhyw ddyfais arall gyda’r gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd ac ati i mewn i ystafell y 
rheithgor”.22 

4.10 Deallwn nad yw araith y rheolwr a fideo’r rheithgor ar y cyfan yn cael eu 
hailadrodd yn ystod cyfnod gwasanaeth y rheithwyr, er bod Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cyhoeddi posteri i’w harddangos yn ardal 
ymgynull y rheithgor sy’n pwysleisio rhybuddion oddi ar y fideo am beidio gwneud 
ymchwil i’r achosion ac i beidio â datgelu trafodaethau.  

4.11 O’r gronfa o ddarpar reithwyr sy’n cael eu gwysio i ganolfan y llys, bydd 12 yn 
cael panelu ar gyfer pob treial.23  Mae pob un o’r rheithwyr hyn yn tyngu llw’n 
unigol, ar lafar, o flaen eu cyd-reithwyr, y barnwr, adfocadau a diffynyddion lle 
maen nhw’n tyngu “y profaf yn ffyddlon y Diffynnydd a rhoi rheithfarn gyfiawn yn 

 

19 Rydym yn ddiolchgar i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM am ddarparu hwn i ni  
(pwyslais yn y gwreiddiol). 

20 Rydym yn bryderus yma’n benodol ynghylch dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd, yn 
cynnwys ffonau symudol, gliniaduron, iPads, iPods, Kindles a dyfeisiau tebyg.   

21 Fel y dygwyddodd mae’n debygn yn Barrett [2007] EWCA Crim 1277 a W [2007] EWCA 
Crim 1781. 

22 Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, Your Guide to Jury Service (2011) tud 7. 
23 Mae rheithwyr fel arfer yn gwasanaethu am bythefnos, ac felly gallant eistedd ar fwy nag 

un treial: Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, Your Guide to Jury Service (2011) 
tud 2. 
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ôl y dystiolaeth”.24  Unwaith mae’r rheithgor wedi cael ei banelu, bydd y barnwr yn 
nodi cyfarwyddiadau ymarferol. Fel rhan o’r cyfarwyddiadau hyn, mae’n hanfodol 
bod barnwyr yn rhybuddio rheithwyr i beidio â gwneud eu hymchwil eu hun nac i 
gyfathrebu gydag am yr achos eraill dros y rhyngrwyd.25 

4.12   Yn benodol, mae Llyfr y Fainc Llys y Goron yn cynghori barnwyr i gyfarwyddo: 

Ni ddylai rheithwyr drafod y dystiolaeth gydag unrhyw pan fyddan 
nhw allan o’r llys, ac yn bendant ddim gyda theulu a ffrindiau y maen 
nhw’n parchu eu barn, boed hynny wyneb yn wyneb, ar y ffôn neu 
dros y rhyngrwyd ar dudalennau sgwrsio neu, er enghraifft Facebook 
neu MySpace [neu Twitter]. 26  Pe byddent yn gwneud hyn, byddent 
mewn perygl o ddatgelu gwybodaeth sy’n gyfrinachol i’r rheithgor. 
Mae gan bob rheithiwr ddyletswydd cyfrinachedd tuag at y lleill, y 
partïon a’r llys. Ymhellach, pe bydden nhw’n trafod yr achos gydag 
eraill bydden nhw’n peryglu, boed yn ymwybodol neu beidio, dod â 
barn rhywun arall wrth iddyn nhw ystyried y dystiolaeth. Pe byddai 
unrhyw un yn dyfalbarhau i geisio denu rheithiwr i sgwrsio am yr 
achos, dylid hysbysu’r barnwr am y mater cyn gynted â phosibl. 

Os yw’r achos yn un sydd wedi denu sylw’r cyfryngau yn y gorffennol 
neu yn ystod y treial, dylai’r rheithgor gadw mewn cof mai dim ond 
fersiwn yr awdur o ddigwyddiadau’r gorffennol yw’r adroddiad. Y 
rheithgor yn unig sy’n clywed y dystiolaeth y mae’n rhaid iddo’i 
defnyddio i ddod i’w rheithfarn. Dylai’r rheithwyr felly fod yn ofalus i 
beidio caniatáu i hysbysu neu sylwebaeth ail-law fel hyn i ddylanwadu 
ar eu hagwedd tuag at y dystiolaeth.  

Mae gennym system o gyfiawnder agored lle mae’r partïon eu hunain 
yn penderfynu ar ba dystiolaeth i’w nodi mewn treial. Ar y dystiolaeth 
hon yn unig y dylai’r rheithgor ddod i’w rheithfarn. Ddylen nhw ddim 
ceisio gwybodaeth bellach am yr achos, neu sy’n berthnasol i’r achos, 
o unrhyw ffynhonnell y tu allan i’r llys, yn cynnwys y rhyngrwyd (er 
enghraifft, Google). Pe bydden nhw’n gwneud hynny byddai’n annheg 
i’r erlyniad ac i’r amddiffyniad gan na fyddai’r naill na’r llall yn 
ymwybodol o’r ymchwil a’i chanlyniadau ac felly ni fyddai modd iddyn 
nhw ymateb iddi.  

Pe byddai gan unrhyw reithiwr bryderon unrhyw bryd yn ystod y treial, 
yn cynnwys ar ôl iddyn nhw ymneilltuo, ynghylch unrhyw agwedd o’i 
g/wasanaeth fel rheithiwr, a’r rheiny’n ddigon pwysig i’w dwyn i sylw’r 
barnwr, dylai’r rheithiwr anfon nodyn at y barnwr drwy law eu 
tywysydd neu feili cyn gynted â phosibl. Mae pryderon sy’n cael eu 
mynegi ar ôl i’r treial ddod i ben yn golygu ei bod yn rhy hwyr i’r 

 

24 Consolidated Criminal Practice Direction, 28 Mawrth 2006 para IV.42.4. Gall rheithwyr o 
grefyddau penodol dyngu eu llw i’w duw arbennig nhw, a gall rhai o grefyddau eraill a dim 
crefydd “ddatgan a chadarnhau yn ddifrifol, yn ddiffuant ac yn ddidwyll”. 

25 Karakaya [2005] EWCA Crim 346, [2005] 2 Cr AppR 5 o [25] i [28]. 
26 Mae Twitter yn awr wedi ymuno â MySpace a Facebook yn y paragraff cyntaf: Crown 

Court Bench Book – Directing the Jury: First Supplement (2011) p 8. Gweler hefyd y 
cyfarwyddyd a ddarperir fel enghraifft yn y First Supplement tud10 i 11. 
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barnwr helpu…. Ni ddylai’r rheithgor ymweld â lleoliad y drosedd 
honedig (ar wahân i fynd ar daith a drefnwyd gan y llys).27  

4.13 Caiff y cyfarwyddiadau hyn eu hatodi gan y Cydymaith i Lyfr y Fainc Llys y Goron 
sy’n dweud: 

Dylid atgoffa’r rheithgor eu bod wedi tyngu llw neu gadarnhad i brofi’r 
achos yn ôl y dystiolaeth, sef beth fydd pob un ohonynt yn ei chlywed 
gyda’i gilydd yn y llys, a dylid dweud wrthynt mai hanfod system y 
rheithgor yw y bydd eu rheithfarnau’n seiliedig ar eu profiadau 
cyffredin o’r dystiolaeth ac y bydd y trafodaethau y byddan nhw’n ei 
gael am y dystiolaeth yn eu hystyriaethau ar ddiwedd yr achos. 

Am y rheswm hwn, ni ellir gorbwysleisio’r pwyntiau canlynol a dylid 
ychwanegu rhybudd y gall eu hanwybyddu olygu eu bod yn euog o 
ddirmyg llys (fel y byddant eisoes wedi cael gwybod yn eu 
cyfarwyddiadau i’r rheithgor), sy’n drosedd y gellir rhoi cosb o garchar 
amdani:  

Nes i’r achos gael ei gwblhau, rhaid i reithwyr beidio â thrafod unrhyw 
agwedd ohono gyda neb o gwbl y tu allan i’w cylch o reithwyr na 
chaniatáu i neb arall siarad â nhw am yr achos, boed yn 
uniongyrchol, dros y ffôn, drwy gyfleusterau rhyngrwyd fel Facebook 
neu Twitter neu mewn unrhyw ffordd arall. A hyd yn oed ar ôl iddyn 
nhw gyhoeddi eu rheithfarnau, er y gallan nhw wedyn drafod yr achos 
gyda phobl eraill, rhaid iddyn nhw fod yn ofalus i siarad yn unig am 
beth ddigwyddodd yn ystafell y llys; rhaid iddyn nhw byth, dan unrhyw 
amgylchiadau, â datgelu dim am eu trafodaethau neu eu 
hystyriaethau. 

… 

Rhaid iddyn nhw beidio â gwneud unrhyw ymholiadau neu ymchwil i 
unrhyw agwedd o’r achos eu hunain, er enghraifft, drwy ymweld â 
mannau y sonnir amdanyn nhw neu chwilio am unrhyw wybodaeth ar 
y rhyngrwyd. Dylen nhw weithio ar yr achos dim ond pan maen nhw 
yn y llys. 

Rhaid iddyn nhw beidio â chymryd unrhyw sylw o adroddiadau am yr 
achos yn y cyfryngau .28 

4.14 Yn dilyn y dyfarniad yn Thompson,29 mae’r Cyfarwyddyd Ymarfer Troseddol 
Cyfunol yn awr yn gofyn i farnwyr bwysleisio cyfrifoldeb torfol y rheithgor wrth 
brofi’r achos: 

IV.42.6 Dylai barnwyr treial sicrhau fod y rheithgor yn cael gwybod 
am yr angen i ddwyn unrhyw bryderon am gyd reithwyr i sylw’r barnwr 
ar y pryd, ac i beidio aros nes i’r achos ddod i ben. Ar yr un pryd, 
mae’n annymunol i annog beirniadaeth amhriodol o gyd reithwyr, neu 
i fygwth rheithwyr gyda dirmyg llys. 

 

27 Crown Court Bench Book – Directing the Jury (2010) tud 9.  
28 Crown Court Bench Book Companion (2011) tud1 i 2. 
29 [2010] EWCA Crim 1623, [2011] 1 WLR 200, 203. 
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IV.42.7 Dylai barnwyr felly gymryd y cyfle, wrth rybuddio’r rheithgor 
am bwysigrwydd peidio â thrafod yr achos gydag unrhyw un y tu allan 
i’r rheithgor, i ychwanegu rhybudd pellach. Mater i farnwr y treial yw 
teilwra’r rhybudd pellach i’r achos, ac i’r ieithwedd a ddefnyddir yn y 
rhybudd arferol. Dylai’r rhybudd pellach ddweud ei bod yn 
ddyletswydd ar reithwyr i dynnu sylw’r barnwr, ar fyrder, at unrhyw 
ymddygiad ymysg rheithwyr neu gan bobl eraill sy’n effeithio ar y 
rheithwyr, sy’n achosi pryder. Dylid gwneud y pwynt y gall fod yn 
amhosibl unioni materion oni bai bod hyn yn digwydd tra bod yr achos 
yn mynd yn ei flaen.30 

4.15  Ar ddiwedd pob dydd yn y llys tra bo’r treial yn mynd yn ei flaen atgoffir rheithwyr 
eto yn gryno am y cyfarwyddiadau a roddodd y barnwyr iddyn nhw pan gawsant 
eu panelu.31  

4.16 Ac eto, er gwaetha’r mesurau a nodwyd gennym yn y crynodeb byr hwn, mae 
pryder o hyd nad yw’r neges yn cyrraedd y nod, fel y mae ymchwil yr Athro  
Cheryl Thomas yn ei amlygu32 ac mae’r adroddiadau achos diweddar yn ei 
ddangos.33 Gall hyn fwrw amheuaeth ynghylch i ba raddau mae’r cyfarwyddiadau 
a roddir i reithwyr yn cael eu rhoi’n gyson ac i ba raddau mae rheithwyr yn deall 
neu’n derbyn y cyfarwyddiadau a roddir iddyn nhw.34 Er nad yw hi’n bosibl i 
wybod yn bendant beth yw maint a natur y dirmyg sy’n cael ei gyflawni gan 
reithwyr, ystyriwn y dylid edrych ar amryw o fesurau wrth geisio mynd i’r afael â’r 
problemau hyn. 

RHEITHWYR YN CHWILIO AM WYBODAETH 

Y gyfraith bresennol 

4.17 Gall rheithwyr sy’n chwilio am wybodaeth am yr achos y maent yn ei brofi, gan 
fynd yn erbyn cyfarwyddiadau’r barnwyr, fod yn euog o ddirmyg llys.35 Cafodd y 

 

30 Consolidated Criminal Practice Direction, 28 Mawrth 2006. Mae’r Crown Court Bench Book 
– Directing the Jury: First Supplement (2011) tud 7 ac ymlaen, a’r Crown Court Bench 
Book Companion (2011) tud 1 i 2 yn ailadrodd hyn. Gweler hefyd Lambeth [2011] EWCA 
Crim 157 [7]. 

31 Mae’r Consolidated Criminal Practice Direction, 28 Mawrth 2006 yn esbonio y dylai’r 
“barnwr ystyried, yn enwedig mewn treial hirach, a fyddai’n briodol atgoffa’r rheithgor, gan 
roi rhybudd pellach iddynt, cyn iddyn nhw ymgilio” yn IV.42.8. 

32 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 43 i 
44. 

33 Gweler para 4.17 ac ymlaen isod. Gweler hefyd y Crown Court Bench Book – Directing the 
Jury: First Supplement (2011) tud 9.  

34 Awgrymwyd y gallai rhoi cyfarwyddiadau i reithwyr i beidio ag edrych ar y rhyngrwyd eu 
hannog i ystyried gwneud hynny, er nad oes tystiolaeth i ddangos fod hynny’n wir: N 
Haralambous, “Juries and Extraneous Material: A Question of Integrity” (2007) 71 Journal 
of Criminal Law 520, 533. 

35 Mae ymddygiad o’r fath yn cael ei ystyried yn ddirmyg mewn awdurdodaethau eraill hefyd:  
T J Fallon, “Mistrial in 140 Characters or Less? How The Internet and Social Networking 
Are Undermining the American Jury System and What Can Be Done to Fix It” (2009) 38 
Hofstra Law Review 935, 960, 967. Gall rheithwyr hefyd fod yn euog o ddirmyg am fathau 
eraill o gamymddwyn hefyd. Gweler, ee, Pennod 5, para 5.17 ac ymlaen. 
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gyfraith yn y maes hwn ei esbonio yn Attorney General v Dallas.36 Wrth eistedd 
ar reithgor, bu Dallas yn gwneud ymchwil ar y rhyngrwyd am yr achos ac fe ganfu 
fod y diffynnydd wedi sefyll ei brawf am dreisio (er iddo gael ei ddyfarnu’n 
ddieuog). Datgelodd Dallas beth yr oedd hi wedi’i ganfod i’w chyd reithwyr a 
ddywedodd wrth ystlyswr y llys ac yn y pen draw wrth farnwr y treial. Cafodd y 
rheithgor ei ollwng a chafwyd ail dreial. 

4.18 Mewn achos o flaen y Llys Adrannol, dyfarnodd yr Arglwydd Brif Ustus fod Dallas 
yn euog o ddirmyg llys oherwydd: 

Roedd y diffynnydd [Dallas] yn gwybod yn iawn yn gyntaf fod y 
barnwr wedi ei chyfarwyddo hi, ac aelodau eraill y rheithgor, yn gwbl 
ddiamwys, na ddylen nhw chwilio am wybodaeth am yr achos ar y 
rhyngrwyd, ac yn ail, fod y diffynnydd yn sylweddoli fod hyn yn 
orchymyn; ac yn drydydd, fod y diffynnydd yn fwriadol wedi 
anufuddhau i’r gorchymyn. Drwy wneud hynny, cyn iddi wneud 
unrhyw ddatgeliad i’w chyd reithwyr, nid yn unig y bu iddi beryglu 
rhagfarn i weinyddiaeth briodol cyfiawnder, ond ei bod wedi achosi 
rhagfarn iddi. Roedd hyn am ei bod wedi ceisio a llwyddo i’w harfogi 
ei hun gyda gwybodaeth oedd â pherthnasedd posibl i’r treial allai, er 
na chafodd ei nodi mewn tystiolaeth, fod wedi chwarae rhan yn ei 
dyfarniad. Yr eiliad y bu iddi ddatgelu unrhyw ran o’r wybodaeth 
honno i’w chyd reithwyr fe achosodd ragfarn bellach i weinyddu 
cyfiawnder. Yn y canlyniad, cafodd y rheithgor yn gyfiawn eu 
rhyddhau rhag cyhoeddi rheithfarn a chafodd treial newydd ei 
orchymyn. Roedd rhaid i’r achwynydd anffodus roi tystiolaeth am ei 
brofiadau caled yr ail waith. Gwastraffwyd amser aelodau eraill y 
rheithgor, ac achoswyd cost ddianghenraid i’r cyhoedd. Mae’r niwed i 
weinyddiaeth cyfiawnder yn amlwg.37  

4.19   Wrth ei dedfrydu i gyfnod o 6 mis yn y carchar, esboniodd yr Arglwydd Brif Ustus: 

Mae camddefnydd o’r rheithgor gan reithiwr bob amser yn afreoleidd-
dra difrifol iawn, ac mae dedfryd carcharol effeithiol fwy neu lai’n 
anorfod. Amcan dedfryd o’r fath yw sicrhau cynnal unplygrwydd y 
broses o dreial gan reithgor.38 

4.20 Wrth ymgynghori’n anffurfiol, beirniadodd rhai rhanddeiliaid y penderfyniad hwn 
ar y sail ei bod hi’n anarferol i nodweddu cyfarwyddyd megis cyfarwyddiadau 
gwreiddiol y barnwr i’r rheithgor fel “gorchymyn llys”. Ymhellach, nodwyd 
pryderon hefyd am y graddau y mae’r drefn bresennol a ddefnyddir ar gyfer 
dirmyg o’r math hwn yn gwarchod hawliau erthygl 5 neu 6 y dirmygwr honedig 
dan Siarter Hawliau Dynol Ewrop (ECHR).39 Gall fod pryderon hefyd fod diffyg 
eglurder am y diffiniad o ddirmyg. Fodd bynnag, mae’n amlwg o achos Dallas fod 

 

36 [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991. 
37 A-G v Dallas [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991 [38]. Gweler hefyd A-G v Fraill 

[2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr AppR 21 [35]. 
38 A-G v Dallas [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991 [43]. 
39 Gweler para 4.69 isod.  
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rheithwyr sy’n anufuddhau i gyfarwyddyd y barnwr i beidio gwneud ymchwil ar y 
rhyngrwyd, a hynny’n fwriadol ac yn ymwybodol, yn euog o ddirmyg llys.  

Y broblem  

4.21 Gall rheithwyr sy’n chwilio am wybodaeth o’r tu allan i’r llys am yr achos y maen 
nhw’n ei brofi fod yn gwneud hynny am amryw o resymau. Gellir gweld tystiolaeth 
o’r rhesymau hyn yn yr esboniadau y mae’r rheithwyr eu hunain wedi’u rhoi o 
gael eu canfod yn mynd ar y rhyngrwyd yn amhriodol yn ystod y treial. Ar ben 
hyn, mae nifer o awduron yn damcaniaethu am gymhellion eraill allai fod yn 
berthnasol. Mae peth tystiolaeth storïol y gall rheithwyr fod yn gwneud hynny’n 
fwriadol am eu bod yn awyddus i ganfod cymaint â phosibl am yr achos er mwyn 
“cryfhau eu hyder”40 a dod i’r dyfarniad “cywir”.41 Maen nhw’n ceisio bod yn 
“rheithwyr da” - wedi paratoi’n drylwyr ac yn meddu ar yr wybodaeth fydd yn 
caniatáu iddyn nhw ddod i ddyfarniad - ond gan wneud hynny mewn modd 
camarweiniol yn anffodus, yn anwybodus am reolau tystiolaeth a’r angen i ddod i 
ddyfarniad yn seiliedig yn unig ar yr hyn y maen nhw wedi’i glywed yn y llys, hyd 
yn oed lle mae’r dystiolaeth honno’n gallu bod yn anghyflawn neu’n aneglur. 
Mewn rhai achosion, mae’r cymhelliad i weld yn gysylltiedig â methiant rheithwyr i 
ddeall cyfarwyddiadau barnwr y treial ar y gyfraith: er enghraifft,  bu un rheithiwr 
yn gwneud ymchwil i gydfenter droseddol ar y rhyngrwyd gan adrodd yn ôl am ei 
ganfyddiadau i’w gyd reithwyr.42 Ar drywydd tebyg, gall rhai rheithwyr fod yn 
teimlo fod gwybodaeth yn cael ei chadw oddi wrthynt gan y partion yn yr achos, a 
bod angen darlun llawnach er mwyn dod i ddyfarniad yn briodol.43 Gall fod yn wir 
fod gwybodaeth yn cael ei chadw’n ôl - er enghraifft lle mae tystiolaeth o 
gymeriad drwg sy’n annerbyniadwy - ond eto nid yw’r rheithwyr hyn wedi 

 

40 S Grey, “The World Wide Web: Life Blood for the Public or Poison for the Jury?” (2011) 
3(2) Journal of Media Law 199, 201. 

41 R Artigliere, “Sequestration for the Twenty-First Century: Disconnecting Jurors from the 
Internet During Trial” (2011) 59 Drake Law Review 621, 639; S Macpherson a B Bonora, 
“The Wired Juror, Unplugged”, Trial, Tach 2010; M Zora, “The Real Social Network: How 
Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones Affects a Defendant’s Sixth Amendment 
Rights” [2012] University of Illinois Law Review 577, 585 i 586. 

42 Daeth y rheithor o hyd i wybodaeth gwbl anghywir am y gyfraith ar gyd-fenter troseddol: 
Mpelenda [2011] EWCA Crim 1235. Mae peth tystiolaeth fod rheithwyr yn y DU a thramor 
yn cael problemau’n deall cyfarwyddiadau barnwr y treial: P Darbyshire, A Maughan ac A 
Stewart, What Can the English Legal System Learn from Jury Research Published up to 
2001? (Research Papers in Law, Prifysgol Kingston) tud 25; W Young, N Cameron ac Y 
Tinsley, Juries in Criminal Trials, Part Two: A Summary of the Research Findings (Law 
Commission of New Zealand Preliminary Paper 37, cyf 2, 1999) tud 51 i 63, 
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/1999/11/Publication_76_159_PP
37Vol2.pdf (ymweliad diwethaf 1 Tach 2012); M Comiskey, “Initiating Dialogue about Jury 
Comprehension of Legal Concepts: Can the ‘Stagnant Pool’ Be Revitalised?” (2010) 35 
Queen’s Law Journal 625, 629 i 643; L Trimboli, Juror Understanding of Judicial 
Instructions in Criminal Trials (Crime and Justice Bulletin, NSW Bureau of Crime and 
Statistics Research, rhif 119, Medi 2008); W Young, “Summing Up to Juries in Criminal 
Cases – What Jury Research says about Current Rules and Practice” [2003] Criminal Law 
Review 665. 

43 P Darbyshire, A Maughan ac A Stewart, What Can the English Legal System Learn from 
Jury Research Published up to 2001? (Research Papers in Law, Prifystol Kingston) tud 58; 
C M Morrison, “Jury 2.0” (2011) 62 Hastings Law Journal 1579, 1585 i 1586; C M 
Morrison, “Can the Jury Trial Survive Google?” (2010) 25 Criminal Justice 4, 6; M Zora, 
“The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones Affects a 
Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 577, 585. 
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gwerthfawrogi neu efallai heb dderbyn y rheolau tystiolaeth a’r rhesymwaith tu 
cefn iddynt. Efallai bod rheithwyr fel hyn heb gael esboniad digonol am y rheswm 
dros wahardd ymchwil.44  Mae’n bosib bod grŵp arall o reithwyr hefyd wnaeth 
ddim deall y cyfarwyddyd a roddwyd iddyn nhw yn eu gwahardd rhag gwneud 
ymchwil neu am eu rôl fel canfyddwyr ffeithiau, neu efallai eu bod wedi methu â 
chyfieithu ystyr y cyfarwyddyd yn ymarferol o ran beth sydd wedi’i wahardd a 
beth sydd heb ei wahardd.45 Yn olaf, wrth gwrs, mae’n bosib bod rhai rheithwyr 
sy’n anwybyddu cyfarwyddyd y barnwr oherwydd cywreinrwydd46 neu hyd yn oed 
drwy annidwylledd. 

4.22 Yn hanesyddol, gallai hyn fod wedi bod yn llai problematig nag ydyw heddiw. Cyn 
dyfodiad y rhyngrwyd gallai taith heb awdurdod i safle’r drosedd fod wedi golygu 
taith anghyfleus ar ddiwedd diwrnod yn y llys, gyda’r perygl y gallai rhywun fod 
wedi gweld y rheithiwr yn talu’r ymweliad. Bellach mae mapiau a lluniau manwl o 
olygfeydd strydoedd, nid yn unig yng Nghymru a Lloegr, ond bron ym mhob man 
yn y byd, yn hawdd eu hygyrchu, yn ddienw ac ar gael yn ddi-oed.47 Yn yr un 
modd, lle byddai dod o hyd i adroddiadau am euogfarnau blaenorol diffynnydd yn 
y cyfryngau wedi golygu ymweld ag archif papur newydd cenedlaethol yn y 
Llyfrgell Brydeinig yn Colindale, bellach gallai peiriant chwilio’r rhyngrwyd arwain 
at ugeiniau o ganlyniadau am gamymddygiad rhyw unigolyn yn y gorffennol a 
hynny o fewn eiliadau.48 Fel yr esboniwn ym mhennod 3, mae mynediad i’r 
rhyngrwyd a’i ddefnydd yn digwydd yn eang yn y DU heddiw.49 O ganlyniad i hyn, 
mae ynysu’r rheithgor oddi wrth ddeunydd amherthnasol neu dystiolaeth 
annerbyniadwy wedi mynd yn llawer iawn anoddach.50 Yn wir, yn yr Unol 
Daleithiau, mae cyfreithwyr hyd yn oed wedi bathu term llafar, “google mistrial” i 
nodi achosion lle’r arweiniodd ymchwil gan reithiwr ar y rhyngrwyd at ail-dreial.51 

 

44 S Macpherson a B Bonora, “The Wired Juror, Unplugged”, Trial, Tach 2010. 
45 S Macpherson a B Bonora, “The Wired Juror, Unplugged”, Trial, Tach 2010. Gweler hefyd 

y materion godwyd yn R Pattenden, “Investigating Jury Irregularities: United Kingdom 
(England and Wales)” (2010) 14 International Journal of Evidence and Proof 362. 

46 M Zora, “The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones 
Affects a Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 
577, 585; E Brickman, J Blackman, R Futterman a J Dinnerstein, “How Juror Internet Use 
Has Changed the American Jury” (2008) 1(2) Journal of Court Innovation 287, 294; N 
Haralambous, “Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 
19(3) Information and Communications Technology Law 255, 256. 

47 E Brickman, J Blackman, R Futterman a J Dinnerstein, “How Juror Internet Use Has 
Changed the American Jury” (2008) 1(2) Journal of Court Innovation 287, 294; N 
Haralambous, “Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 
19(3) Information and Communications Technology Law 255, 256. 

48 Er enghraifft, Thakrar [2008] EWCA Crim 2359, [2009] Criminal Law Review 357. Gweler 
hefyd A T H Smith, Reforming the New Zealand Law of Contempt of Court: An 
Issues/Discussion Paper (2011) tud 40, 
http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/contempt_of_court.pdf (ymweliad diwethaf 1 Tach 
2012). 

49 Gweler Ch 3 para 3.2. 
50 Gweler para 4.17 ac ymlaen uchod. 
51 E M Janoski-Haehlen, “The Courts Are All A ‘Twitter’: The Implications of Social Media Use 

in the Courts” (2011) 46 Valparaiso University Law Review 43, 48. 
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4.23 Mae tystiolaeth ynghylch mynychder y broblem hon yn anodd ei chasglu.52 Mae 
tystiolaeth empirig gyfyngedig iawn o dramor,53 a dim ond dwy astudiaeth sydd 
wedi eu cynnal erioed yng Nghymru a Lloegr i edrych ar y mater hwn. Ar ben 
hyn, mae gwahanol astudiaethau wedi tueddu i ddod i gasgliadau gwahanol 
iawn. Yng Nghymru a Lloegr, canfu’r Athro Thomas yn 2010 fod 12% o reithwyr a 
holwyd, mewn achosion proffil uchel, wedi cyfaddef eu bod wedi edrych am 
wybodaeth ar y rhyngrwyd am yr achos yr oedden nhw’n ei brofi tra’i fod yn mynd 
yn ei flaen, gyda 5% yn cyfaddef gwneud hynny mewn achosion heb fod yn broffil 
uchel.54 Yr un mor bryderus, efallai, yw’r ffaith fod astudiaeth Thomas wedi 
canfod “pan ofynnwyd iddyn nhw a fydden nhw’n gwybod beth i’w wneud pe bai 
rhywbeth amhriodol yn digwydd yn ystod trafodaethau’r rheithgor, roedd bron 
hanner y rheithwyr (49%) wedi dweud naill ai na fydden nhw’n gwybod beth i’w 
wneud neu eu bod yn ansicr”,55 

4.24 Efallai nad yw’r canfyddiadau’n syndod o’u hystyried yng nghyd-destun ymchwil 
gynharach yn Seland Newydd fu’n edrych ar ddibyniaeth rheithwyr ar ddeunydd y 
tu allan i ystafell y rheithgor. Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ym 1998 cyn y 
defnydd eang o’r rhyngrwyd, a bu’n astudio 49 treial. Canfu fod: 

Pum achos lle’r oedd y rheithgor wedi gwneud ymholiadau allanol am 
ddeunydd ffeithiol. Roedd yr ymholiadau hyn yn cynnwys ymweld â 
safle’r drosedd a dod â thaflenni esboniadol i mewn i ystafell y 
rheithgor am faterion cyfreithiol a ffeithiol.56 

4.25 Fe wnaeth y rheithwyr yr ymholiadau hyn er gwaethaf fideo a llyfryn rheithgor a 
chrynodeb gan y barnwr yn esbonio bod rhaid dod i ddyfarniad drwy ystyried y 
dystiolaeth a glywyd yn y llys yn unig. Canfu ymchwil Seland Newydd hefyd 
achosion o reithwyr yn gwneud eu hymchwil eu hunain am y gyfraith, er enghraifft 
trwy ddefnyddio geiriadur cyfraith. Fel y nododd yr ymchwilwyr: 

Er bod y rheithwyr wedi ufuddhau i’r cyfarwyddiadau i beidio â 
gwneud ymholiadau allanol yn y mwyafrif o’r achosion, nid oedd 
unrhyw dystiolaeth fod y cyfarwyddiadau ynddynt eu hunain wedi 
gwneud gwahaniaeth i ymddygiad y rheithwyr yn hyn o beth. Ar y 
cyfan nid oedd rheithwyr i’w gweld yn sylweddoli’r pwysigrwydd, neu 

 

52 Mae amryw o adroddiadau am reithwyr neu reithgorau cyfan yn cael eu rhyddhau 
oherwydd ymchwilio i’r achos ar y rhyngrwyd, yn cynnwys yn Are Juries Fair? (Cyfres 
Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 6 troednodyn 12; Comisiwn 
Diwygio Cyfraith Iwerddon, Consultation Paper: Jury Service (2010) tud 187 ac ymlaen. 

53 E Brickman, J Blackman, R Futterman a J Dinnerstein, (2008) 1(2) “How Juror Internet 
Use Has Changed the American Jury” Journal of Court Innovation 287, 292. 

54 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 43. 
Canfuwyd hefyd fod 25% o reithwyr mewn achosion proffil uchel ac 13% mewn achosion 
heb fod yn broffil uchel wedi cyfaddef eu bod “wedi gweld adroddiadau’r cyfryngau am eu 
hachos ar y rhyngrwyd yn ystod y treial” all awgrymu fod rhai yn amharod i gyfaddef eu 
bod wedi edrych am adroddiadau o’r fath yn fwriadol (ein pwyslais).  

55 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 39. 

56 W Young, N Cameron ac Y Tinsley, Law Juries in Criminal Trials, Part Two: A Summary of 
the Research Findings (Law Commission of New Zealand Preliminary Paper 37, cyf 2, 
1999) tud 59. 
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ddim yn deall y rhesymeg o gyfyngu eu hunain i’r wybodaeth a 
gyflwynwyd gan y partion a’r barnwr.57 

4.26 Mewn cyferbyniad, canfu astudiaeth o 41 treial a gynhaliwyd yn Ne Cymru 
Newydd, Awstralia rhwng 1997 a 2000 mai dim ond 3% o reithwyr fu’n chwilio’n 
fwriadol am sylw’r cyfryngau yn berthnasol i’r achos yr oedden nhw’n ei brofi (er 
nad oedd yr astudiaeth yn ystyried a oedd y rheithwyr wedi gwneud unrhyw fath 
arall o ymchwil).58   

4.27 Mae’r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol (CCRC) wedi darparu data dienw i 
ni am achosion gafodd eu cyfeirio gan y Llys Apêl i’r Comisiwn eu hymchwilio 
dan adran 15 Deddf Apeliadau Troseddol 1995.  Mae’r data’n dangos bod 
cynnydd wedi bod yn nifer y cyfeiriadau sy’n ymwneud â honiadau ynghylch 
ymddygiad rheithwyr. Rhwng 1998 a 2005 cofnododd y CCRC bedwar cyfeiriad 
oedd yn ymwneud â honiadau o’r fath. Rhwng 2006 a chanol 2012, mae’r CCRC 
wedi cymryd rhan mewn o leiaf 27 cyfeiriad am honiadau fel hyn. Mae’r rhain 
wedi cynnwys honiadau fod rheithwyr wedi defnyddio ffonau symudol yn y llys, 
fod gan reithwyr fynediad amhriodol i wybodaeth benodol am yr achos a bod 
rheithwyr wedi cael cyswllt amhriodol â rhywun oedd yn gysylltiedig â’r achos yr 
oedden nhw’n ei brofi. 

4.28 Sylweddolwn fod gan astudiaethau empirig gyfyngiadau gan eu bod yn aml yn 
dibynnu ar reithwyr yn hunan-adrodd ymddygiad fel hyn. Awgryma Thomas fod 
canlyniadau ei hymchwil yn debyg o ddangos y “isafswm o reithwyr”, o dderbyn 
bod eraill heb gyfaddef ymddwyn fel hyn os oedden nhw’n deall ei fod wedi’i 
wahardd.59 Yn yr un modd, gyda’r achosion arweiniodd at ryddhau rheithgor neu 
sy’n cyrraedd y Llys Apêl, y rhain yw’r rhai lle mae ymddygiad y rheithwyr wedi 
dod i’r amlwg. Nid ydym yn gwybod faint o reithwyr sy’n ymddwyn fel hyn heb 
gael eu canfod.60   

4.29 Fodd bynnag, beth bynnag yw’r cymhellion a’r niferoedd sy’n gwneud hyn, mae 
rheithwyr yn chwilio am wybodaeth sy’n mynd y tu hwnt i’r dystiolaeth a glywir yn 
y llys yn amlwg yn broblematig. Fel yr esboniodd yr Arglwydd Brif Ustus: 

Os yw deunydd yn cael ei gaffael neu ei ddefnyddio gan y rheithgor 
yn breifat, boed hynny cyn neu ar ôl ymgilio, torrir dwy egwyddor 
gysylltiedig, sylfeini gweinyddiaeth cyfiawnder troseddol, ac yn wir 
rheolaeth cyfraith. Y cyntaf yw cyfiawnder agored, bod hawl gan y 
diffynnydd yn neilltuol, ond y cyhoedd hefyd, i wybod am y dystiolaeth  
sy’n cael ei hystyried gan y corff sy’n penderfynu, ac yn yr un modd 

 

57 W Young, N Cameron ac Y Tinsley, Juries in Criminal Trials, Part Two: A Summary of the 
Research Findings (Law Commission of New Zealand Preliminary Paper 37, cyf 2, 1999) 
tud 59. 

58 M Chesterman, J Chan a S Hampton, Managing Prejudicial Publicity: An Empirical Study 
of Criminal Jury Trials in New South Wales (2001) tud 83. Er, wrth gwrs, y gall ffactorau 
amrywiol, yn cynnwys a oedd y treialon a astudiwyd yn y ddwy astudiaeth yn gyfartal o ran 
proffil uchel a hyd, esbonio’r gwahanol ganlyniadau rhwng hwn a’r astudiaeth yn Seland 
Newydd.   

59 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 43. 
60 G Daly ac I Edwards, “Jurors Online” (2009) 173 Criminal Law and Justice Weekly 261, 

261. 



 75

dylai pawb sydd â chyfrifoldeb dros ganlyniad y treial, yn cynnwys y 
cwnsleriaid a’r barnwr, ac mewn achosion perthnasol, Adran 
Droseddol y Llys Apêl. Mae hyn yn arwain at ail egwyddor, sef hawl 
yr erlyniad a’r amddiffyn i gael cyfle teg i fynd i’r afael â’r holl 
ddeunydd sy’n cael ei ystyried gan y rheithgor wrth ddod i’w 
ddyfarniad. Mae cyfle o’r fath yn hanfodol i’n cysyniad ni o dreial 
teg.61   

4.30 Yn wir, er mai tarddu o gyfraith gyffredin y mae’r egwyddorion, mae goblygiadau 
hefyd i hawliau erthygl 6 diffynnydd lle mae rheithwyr yn chwilio am ddeunydd 
allanol. Mae erthygl 6 ECHR yn gofyn am dreial o flaen tribiwnlys annibynnol a 
diduedd, sy’n ddiragfarn mewn gwirionedd ac yn ymddangosiadol;62 Gofyniad all 
gael ei dorri os yw rheithiwr yn cael gafael ar ddeunydd niweidiol am y diffynnydd. 
Ymhellach, mae erthygl 6 yn cynnwys hawl “ymhlyg” i groesholi tystion,63 a 
gofyniad bod y llys yn “hysbysu’r partion am y dystiolaeth sy’n cael ei hystyried” 
wrth ddod i’w benderfyniad, gan ganiatáu cyfle i’r partion wneud cyflwyniadau am 
yr achos.64   

4.31  Mewn rhai achosion, gall deunydd allanol sydd wedi’i gaffael gan reithgor fod yn 
ddi-nod - gallai fod yn ddiniwed a heb achosi rhagfarn i’r naill barti na’r llall, neu 
gall fod yn ymwneud â mater sy’n hollol ymylol i’r rhai a godwyd yn y treial. Fodd 
bynnag, lle mae’r deunydd yn rhagfarnllyd, neu lle mae’r rheithgor yn dibynnu ar 
ddeunydd o’r fath er mwyn cyrraedd dyfarniad, mae hyn yn debyg o fod mynd yn 
groes i erthygl 6. Yma mae’r erlyniad a’r amddiffyn wedi cael eu hamddifadu o’r 
cyfle i herio tystiolaeth o’r fath ac i annerch y rheithgor ynghylch y pwysau i roi 
arno yn eu trafodaethau. Fel yr esboniodd un sylwebydd, gall y partion fod yn 
amddiffyn yn erbyn “gelyn anweledig hel clecs ac ensyniadau’r rhyngrwyd”.65 
Ymhellach, mae gan y partion hawl i wybod ar ba sail y daeth y rheithgor i’w 
benderfyniad.66 Gan nad yw rheithgor yn rhoi dyfarniad rhesymedig (fel y byddai 
tribiwnlys barnwrol proffesiynol), y dystiolaeth o flaen y llys a chrynodeb y barnwr 
sy’n dod yn gofnod cyhoeddus y mae’n rhaid tybio i’r rheithgor selio ei 
benderfyniad arno.67 

 

61 Karakaya [2005] EWCA Crim 346, [2005] 2 Cr AppR 5 at [24]. Gweler hefyd Chief Justice 
Spigelman, “The Internet and the Right to a Fair Trial” (2005) 29 Criminal Law Journal 331, 
332. 

62 Mae’r prawf yr un fath dan y gyfraith gyffredin: Lawal v Northern Spirit Ltd [2003] UKHL 35, 
[2004] 1 All ER 187 [14]. Gweler hefyd Clayton a Tomlinson para 11.146 ac ymlaen. 

63 Clayton and Tomlinson para 11.178. 
64 Clayton aTomlinson para 11.180, yn dyfynnu R v Deputy Industrial Injuries Commissioner 

ex p Moore [1965] 1 QB 456, 490. 
65 C M Morrison, “Jury 2.0” (2011) 62 Hastings Law Journal 1579, 1624. 
66 S Grey, “The World Wide Web: Life Blood for the Public or Poison for the Jury?” (2011) 

3(2) Journal of Media Law 199, 199; N Haralambous, “Juries and Extraneous Material: A 
Question of Integrity” (2007) 71 Journal of Criminal Law 520, 524; A T H Smith, Reforming 
the New Zealand Law of Contempt of Court: An Issues/Discussion Paper (2011) p 41, 
http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/contempt_of_court.pdf (ymweliad diwethaf 1 Nov 
2012).  

67 Taxquet v Belgium (2012) 54 EHRR 26 (Atudno 926/05) (Penderfyniad Grand Chamber). 
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4.32 Tra bod gan reithwyr hawl i dderbyn gwybodaeth fel rhan o’u hawl am ryddid 
mynegiant dan erthygl 10 ECHR, mae hyn yn amlwg yn amodol ar warchod 
amcanion cyfreithlon “cynnal awdurdod ac amhleidioldeb y farnwriaeth” (sy’n 
cynnwys y rheithgor) a “gwarchod enw da neu hawliau pobl eraill” yn cynnwys 
hawliau erthygl 6 y diffynnydd. Ar ben hyn, mae gan y broblem hon oblygiadau ar 
hyder y cyhoedd yng ngweinyddiad teg cyfiawnder troseddol drwy dreial gan 
reithgor.68 

Diwygiadau arfaethedig  

4.33 Mewn man arall yn y bennod hon, rydym wedi manylu ar gynigion i ehangu’r 
mesurau ymarferol, megis gwybodaeth a rhybuddion, allai gael eu defnyddio i 
atal rheithwyr rhag ymddwyn fel hyn.69 Fodd bynnag, gan nad oes un ateb 
penodol i’r broblem hon, mae angen ystyried beth ddylai’r ymateb cyfreithiol fod 
lle mae mesurau atal yn methu, ac mae rheithwyr yn gwneud ymchwil am yr 
achos y maen nhw’n ei brofi. Yn wir, mae rhai wedi cwestiynu a yw hi’n realistig i 
atal rheithwyr rhag ymchwilio ar y rhyngrwyd i agweddau o’r achos y maen nhw’n 
ei brofi. Dim ond y rheithwyr hynny sy’n “fodlon cydymffurfio” â chyfarwyddiadau’r 
barnwr all gael eu helpu gan fesurau atal.70 Esboniodd Comisiwn y Gyfraith yn 
2002 bod anawsterau amlwg yn atal rheithwyr rhag mynd ar y rhyngrwyd, gan 
ddisgrifio canfod gwybodaeth ar y rhyngrwyd fel “nodwedd o’n cymdeithas 
heddiw”.71   

4.34 Mewn rhai ffyrdd, gellir lliniaru peth ar y risg drwy osod cyfyngiadau ar y 
cyfryngau, gan gyfyngu ar yr wybodaeth sydd ganddynt ar eu harchifau 
rhyngrwyd ac felly’n ei gwneud hi’n llai tebygol y bydd rheithwyr yn gallu 
dadorchuddio gwybodaeth niweidiol. Cafodd cyfyngiadau o’r fath eu gosod yn 
ddiweddar drwy waharddeb a roddwyd gan Meistr Ustus Fulfurd yn achos 
Harwood.72 Gorchmynnodd y waharddeb rhai cyhoeddwyr i dynnu deunydd oddi 
ar eu gwefannau dros dro, oedd wedi ymddangos gyntaf cyn i’r achos gychwyn 
(ac felly, ar y pryd hwnnw, fyddai ddim wedi bod yn cyfrif fel dirmyg atebolrwydd 
caeth drwy eu cyhoeddi) ond oedd wedi aros ar eu gwefannau unwaith yr oedd yr 
achos wedi cychwyn. Rydym yn ystyried y mater hwn yn fanylach yn ein penodau 

 

68 A-G v Fraill [2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr AppR 21 [29]; N Haralambous, 
“Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 19(3) Information 
and Communications Technology Law 255, 261. Mae’n ymddangos fod gan y cyhoedd 
lefel uchel o hyder yn y system rheithgor ar hyn o bryd: J V Roberts a M Hough, “Public 
Attitudes to the Criminal Jury: a Review of Recent Findings” (2011) 50(3) Howard Journal 
of Criminal Justice 247. Am ragor ar agweddau hawliau dynol camymddwyn gan reithwyr, 
gweler Atodiad B ar ddirmyg llys gan reithwyr.   

69 Gweler para 4.77 ac ymlaen isod. 
70 N Marder, “Two Weeks at the Old Bailey: Jury Lessons from England” [2011] Chicago-

Kent Law Review 537, 572 i 573. Gweler hefyd G Asquith, “Criminal Procedure: Jury 
Deliberations – Jury Irregularities – Use of Internet” (2011) 16 Coventry Law Journal 67, 
73. 

71 Defamation and the Internet (2002) Law Commission Scoping Paper, para 5.26. Gweler 
hefyd Pennod 3 para 3.1 a 3.2. 

72 Harwood, dyfarniad 20 Gorff 2012, 
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/simon-harwood-
judgment-20072012.pdf (ymweliad diwethaf 1 Tach 2012). Cymharer yr achos Gwyddelig 
Byrne v DTUD[2011] IESC 213, [2011] IR 346. 
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ar gyfryngau modern a dirmyg drwy gyhoeddi.73  

4.35 Er y gallai bod pryderon am gysondeb mecanweithiau fel hyn â hawliau erthygl 
10 y cyfryngau, byddai defnyddio mecanweithiau o’r fath mewn perthynas â 
thudalennau gwe penodol, am gyfnod cyfyngedig y treial, yn ei gwneud hi’n 
anoddach i reithwyr ddod o hyd i ddefnydd niweidiol. Nid yw archebion fel hyn yn 
ateb i bob problem ynddynt eu hunain. Fydden nhw ddim yn gallu, er enghraifft, 
gyfyngu ar fynediad rheithwyr i ddeunydd arall ar y rhyngrwyd, megis mapiau, 
geiriaduron y gyfraith, esboniadau gwyddonol neu ddeunydd cefndir am y partïon 
yn yr achos, na mynediad i wefannau sy’n cael ei rhedeg y tu allan i’r 
awdurdodaeth. Serch hynny, er nad yw rhybuddion i’r rheithgor na gorchmynion i 
dynnu deunydd oddi ar y rhyngrwyd yn ddi-feth, gallai’r ddau gyda’i gilydd leihau’r 
risg o ragfarn.74   

4.36 Ymateb cyfreithiol pellach yw creu trosedd benodol ar gyfer y math hwn o 
gamymddygiad gan reithiwr. Byddai hyn hefyd yn helpu i wella rhai o’r meysydd 
lle mae ansicrwydd am ddirmyg gan reithwyr, gan y byddai unrhyw drosedd 
statudol yn egluro’r gyfraith bresennol. Mae amryw o awdurdodaethau tramor, 
megis Queensland, De Cymru Newydd, Victoria, a Gorllewin Australia, wedi 
gwneud hynny.75 Un enghraifft nodweddiadol yw’r gyfraith yn Ne Cymru Newydd 
sy’n gwahardd rheithwyr rhag gwneud ymchwiliad am eu hachos, yn cynnwys: 

(a) gofyn cwestiwn i unrhyw berson; 

(b) cynnal unrhyw ymchwil, er enghraifft, drwy chwilio cronfa ddata 
electronig am wybodaeth (wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd er 
enghraifft); 

(c) edrych ar neu archwilio unrhyw le neu wrthrych; 

(d) cynnal arbrawf; 

(e)   achosi i rywun arall wneud ymchwiliad.76 

4.37 Yn yr un modd, mae Comisiwn Diwygio Cyfraith Iwerddon wed argymell 
criminaleiddio “ymchwiliadau am faterion sy’n codi yng nghwrs treial y tu hwnt i’r 
dystiolaeth a gyflwynir”.77  

4.38 Os na fydd ein mesurau atal arfaethedig yn cael yr effaith a ddymunir, a bod 
rheithwyr yn gwneud ymchwil ar y rhyngrwyd er gwaetha’r mesurau, gall fod dadl 
dros ddefnyddio’r arf ataliol eithaf, sef cyflwyno trosedd benodol o ymchwil gan 

 

73 Gweler Pennod 2 para 2.14 ac ymlaen a Phennod 3 para 3.55 ac ymlaen. 
74 Gweler Perish yn Awstralia [2011] NSWSC 1102, lle’r daliwyd y gallai gwneud gorchymyn 

a rhoi rhybuddion priodol i reithwyr ar eu pennau eu hunain beidio â dileu niwed ond y 
gallai gwneud y ddau gyda’i gilydd gynyddu’r tebygrwydd o gael treial teg. 

75 S Grey, “The World Wide Web: Life Blood for the Public or Poison for the Jury?” (2011) 
3(2) Journal of Media Law 199, 203 a P Lowe, “Challenges for the Jury System and a Fair 
Trial in the Twenty-First Century”, [2011] Journal of Commonwealth Criminal Law 175, 
193. Mae California hefyd wedi cyflwyno deddfwriaeth yn rheoleiddio’r defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol gan reithwyr: C Murdoch, “The Oath and the Internet” (2012) 176 (11) 
Criminal Law and Justice Weekly 149, 150. Gweler Atodiad C ar gamymddygiad rheithwyr. 

76 Deddf Rheithgor 1977, adran 68C(5). 
77 Comisiwn Diwygio Cyfraith Iwerddon, Consultation Paper: Jury Service (2010) tud 206. 
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reithwyr, yn hytrach na mabwysiadu awdurdodaeth dirmyg fel yn achos Dallas. Er 
mai cam olaf fyddai hyn, wedi i bopeth arall fethu, gallai trosedd arwahanol anfon 
neges bwysig at reithwyr ynghylch pa mor ddifrifol yr ystyrir ymddygiad fel hyn. 
Gallai hefyd gael manteision eraill, megis darparu gwell eglurder am beth sy’n 
cael ei ganiatau gan y gyfraith bresennol, a beth nad yw.78  

4.39 Mae’n amheus gennym a fyddai trosedd o’r fath yn amharu ar hawliau erthygl 8 a 
10 rheithwyr, gan y byddai trosedd benodol yn syrthio’n fyr iawn o fod yn 
waharddiad ar ddefnyddio’r rhyngrwyd ynddo’i hun. Gallem wrth gwrs gydnabod y 
byddai gwaharddiad o’r fath yn amhosibl i’w orfodi ac yn gwbl amhriodol, gan fod 
mynediad i’r rhyngrwyd wedi dod i lawer yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd. 
Byddai’r drosedd yn waharddiad wedi’i gyfyngu gan amser yn unig (y cyfnod 
gwasanaeth rheithgor) a gan gynnwys (gwybodaeth berthnasol i’r achos y mae’r 
rheithiwr yn ei brofi). Ymhellach, ystyriwn y byddai’n cynigion mewn sawl ffordd 
yn codi hyder rheithwyr yn eu defnydd o’r rhyngrwyd, gan y byddai gwell eglurder 
ynghylch beth sy’n cael ei ganiatau.79 Beth bynnag, os yw’r gwaharddiad yn 
amharu ar erthyglau 8 a 10, ystyriwn y byddai gwaharddiad mor gyfyngedig yn 
fesur cymesur, yn angenrheidiol i warchod hawliau a rhyddid pobl eraill.80 
Ystyriwn hefyd y byddai erlyn ymddygiad o’r fath yn cael ei wneud yn decach, ac 
yn llai tebygol o fod yn agored i her ar sail anghytundeb ECHR, drwy’r defnydd o’r 
broses droseddol arferol, yn hytrach nag awdurdodaeth dirmyg, sy’n cael ei 
gynnig gennym isod.81  

4.40 Ar y llaw arall, wrth ymgynghori’n anffurfiol, mynegodd rhai rhanddeiliaid bryderon 
y byddai creu trosedd o’r fath yn gwneud rheithwyr yn fwy amharod i gyfaddef eu 
camymddygiad ac yn gwneud eu cyd-reithwyr yn fwy amharod i hysbysu am 
unrhyw bryderon, fyddai wedyn yn gweithio yn erbyn dadorchuddio achosion o 
aflwyddiant cyfiawnder. Gallai criminaleiddio ymchwil gan reithwyr felly weithio yn 
erbyn yr union beth y mae’r drosedd yn ceisio’i warchod, sef yr hawl i gael treial 
teg a’r perygl o gamgollfarn, os yw hi’n anoddach i’r llysoedd ganfod fod y 
camymddygiad wedi digwydd.82 Ymhellach, mewn awdurdodaethau sydd wedi 
cyflwyno troseddau, mae amheuaeth wedi bod ynghylch eu llwyddiant. Er 
enghraifft, yn Ne Cymru Newydd mae rhai sylwebwyr wedi dadlau nad yw’n 
ymddangos fod hyn wedi atal rheithwyr rhag gwneud eu hymchwil eu hunain.83 
Ydy ymgyngoreion yn ystyried y dylid cyflwyno trosedd benodol o 

 

78 Gall hefyd egluro’r anghysondeb a godwyd gan A T H Smith mewn perthynas ag achos 
Dallas, sef a oedd dirmyg Dallas yn drosedd o fewn ystyr adran 8(2) Deddf 1981, gan 
wneud y dystiolaeth o’r hyn ddigwyddodd yn ystafell drafod y rheithgor yn dderbyniol: A-G 
v Dallas [2012] EWHC 156 (Gwein), [2012] 1 WLR 991. 

79 Gweler hefyd fesurau atal, para 4.77 ac yn dilyn isod. 
80 Am ragor ar hyn, gweler Atodiad B ar reithwyr yn chwilio am wybodaeth. 
81 Gweler para 4.69 isod. 
82 Mater oedd hwn a drechwyd yn Mpelenda [2011] EWCA Crim 1235 lle “yng ngoleuni’r 

ffaith nad oedd yr un o’r rheithwyr yn cael ei gyfweld wedi’i rybuddio, esboniodd y 
Comisiwn [Adolygu Achosion Troseddol] i reithiwr rhif pedwar fod ei atebion yn cael eu 
casglu er mwyn helpu’r Llys Apêl ac na ellid eu defnyddio mewn tystiolaeth yn ei erbyn 
mewn unrhyw achos troseddol” yn [26]. 

83 Comisiwn Diwygio Cyfraith De Cymru Newydd, Consultation Paper 4: Jury Directions 
(2008), para 5.34. 
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chwilio’n fwriadol am wybodaeth sy’n berthnasol i’r achos y mae’r rheithiwr 
yn ei brofi?   

RHEITHWYR YN DATGELU GWYBODAETH  

Y Gyfraith bresennol   

4.41 Yn hanesyddol, tybiwyd fod trafodaethau rheithgor yn gyfrinachol. Roedd rhai o’r 
farn bod hyn yn golygu y byddai torri’r cyfrinachedd yn ddirmyg llys yn ôl cyfraith 
gyffredin,84 er nad oedd hyn yn farn unfryd o bell ffordd.85 Fodd bynnag, yn dilyn 
datgeliad y New Statesman o drafodaethau’r rheithgor yn achos Jeremy Thorpe, 
y cafwyd nad oedd yn ddirmyg,86 cafodd dirmyg penodol ei gyflwyno fel adran 8 y 
Ddeddf Dirmygu Llys. Mae hyn yn darparu:  

 8.- Cyfrinachedd trafodaethau rheithgor. 

(1) Yn amodol ar isadran (2) isod, mae’n dirmygu’r llys i gaffael, 
datgelu neu geisio unrhyw fanylion am ddatganiadau gafodd eu 
gwneud, barnau a fynegwyd, dadleuon a gyflwynwyd neu 
bleidleisiau a roddwyd gan aelodau rheithgor yn ystod eu 
trafodaethau mewn unrhyw achos cyfreithiol.  

 (2) Nid yw’r adran hon yn berthnasol i ddatgelu unrhyw fanylion - 

(a) yn yr achos dan sylw at bwrpas galluogi’r rheithgor i 
gyrraedd ei reithfarn, neu mewn perthynas â thraddodi’r 
rheithfarn honno, neu 

(b) mewn tystiolaeth mewn unrhyw achos dilynol am drosedd 
yr honnir iddi ei chyflawni mewn perthynas â’r rheithgor yn yr 
achos y soniwyd amdano gyntaf,  

neu i gyhoeddi unrhyw fanylion a ddatgelwyd felly. 

4.42 Roedd cymal 8, fel y cafodd ei gyflwyno’n wreiddiol yn y Mesur Dirmygu’r Llys, 
ddim ond yn gwahardd datgelu trafodaethau oedd yn galluogi adnabod naill ai’r 
achos ei hun neu’r rheithiwr ac felly byddai’n caniatau ymchwil “bona fide”.87 Nid 
oedd y cynnig hwnnw wedi goroesi’r trafodaethau yn y Senedd.88  

 

84 Gweler Atodiad A ar gyfrinachedd trafodaethau rheithgorau. 
85 Gweler yr enghreifftiau yn adroddiad y Pwyllgor Diwygio Cyfraith Droseddol, Tenth Report: 

Secrecy of Jury Room (1968) Cmnd 3750 ac E Campbell, “Jury Secrecy and Contempt of 
Court” (1985) 11 Monash University Law Review 169, 169 i 176.  

86 A-G v New Statesman and Nation Publishing Co [1981] QB 1. Gweler hefyd trafodaeth Tŷ’r 
Arglwyddi ar Adroddiad Phillimore a dirmyg llys: Hansard (HL), 7 May 1980, cyf 408, 
colofnau 1723 i 1757; G Robertson ac A Nicol, Robertson and Nicol on Media Law (5ed 
arg 2007) tud 452; P Robertshaw, “A Human Rights Conflict: Freedom of Expression 
versus Non-Disclosure of Jury Deliberations” [2003] Civil Justice Quarterly 265, 266; Lord 
Reed, “The Confidentiality of Jury Deliberations” (2003) 31(1) The Law Teacher 1, 8. 

87 Gweler trafodaeth Tŷ’r Arglwyddi ar y Mesur Dirmyg Llys: Hansard (HL), 9 Rhag 1980, cyf 
415, col 664. 

88 G Robertson ac A Nicol, Robertson and Nicol on Media Law (5th ed 2007) tud 453. Gweler 
Atodiad A am yr angen am ymchwil rheithgor. 
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4.43 Mae amryw o dermau o fewn yr adran yn amwys. Mae’r adran yn berthnasol i 
“drafodaethau” yn unig, ac felly mae rhai wedi dadlau nad oes ganddo 
gymhwysiad lle nad oes trafodaethau wedi digwydd, er enghraifft, os yw’r 
rheithgor yn cael ei ryddhau ar ddiwedd achos yr erlyniad.89 Nid yw hi’n eglur a 
yw cyfraith achos cyfyngedig yn cefnogi dehongliad o’r fath.90 Daliwyd y dylai 
“datgelu” dan adran 8 fod â’r ystyr arferol yn Gymraeg, a’i fod felly yn cynnwys 
datgelu uniongyrchol ac anuniongyrchol.91 Mae’r gair “solicit” wedyn yn cael ei 
“gyfeirio at bersonau sy’n ceisio cael yr wybodaeth gan unrhyw un arall sy’n 
berchen arni”.92  Yr elfen feddyliol am dorri adran 8 yw bwriad.93 Fodd bynnag, 
mae’n dal yn aneglur a oes angen “bwriad i ymyrryd â chwrs cyfiawnder”, neu 
dim ond datgelu neu geisio yn fwriadol.94 

4.44 Mae heriau hawliau dynol wedi eu gwneud ynghylch adran 8. Yn Attorney 
General v Scotcher95 roedd dadl y dylai amddiffyniad o ddatgelu aflwyddiant 
cyfiawnder drwy amddiffyn yr hawl i gael treial teg gael ei ddarllen i mewn i adran 
8 er mwyn iddo gydymffurfio ag adran 10. Barn Tŷ’r Arglwyddi oedd bod 
amddiffyniad o’r fath yn ddianghenraid gan nad oedd datgeliad i’r llys (hyd yn oed 
ar ôl rheithfarn) wedi’i wahardd 96 ac felly pe byddai’r rheithiwr wedi ysgrifennu at 
y llys neu’r barnwr, ni fyddai’r adran wedi cael ei thorri.97 Ymhellach, nid oedd 
adran 8 yn atal y barnwr rhag ymchwilio i bryderon oedd wedi cael eu datgelu i’r 
llys cyn i’r rheithfarn gael ei roi.98 O ganlyniad, daliwyd fod y gyfraith yn 
cydymffurfio â ECHR oherwydd bod y casgliad drwy adran 8 gyda hawliau adran 
10 y rheithiwr yn gymesur oherwydd pwysigrwydd cyfrinachedd trafodaethau’r 

 

89 G Robertson ac A Nicol, Robertson and Nicol on Media Law (5ed arg 2007) tud 455. 
Awgrymwyd hefyd na fyddai’r adran yn berthnasol i ddatgeliadau ffug: J Jaconelli, “Some 
Thoughts on Jury Secrecy” (1990) 10 Legal Studies 91, 95. 

90 Arlidge, Eady a Smith ar Contempt para 11-376. 
91 A-G v Associated Newspapers Ltd [1994] 2 WLR 277. Cafodd cais dilynol i’r EctHR ei 

ddatgan yn annerbyniadwy gan y Comisiwn: Associated Newspapers Ltd v UK AppNo 
24770/94 (penderfyniad Comisiwn). Nid yw hi’n drosedd i gynnig datgelu: Arlidge, Eady a 
Smith ar Contempt para 11-375. 

92 Mirza [2004] UKHL 2, [2004] 1 AC 1118 [86]. 
93 A-G v Scotcher [2005] UKHL 36, [2005] 1 WLR 1867 [12]; Arlidge, Eady a Smith ar 

Contempt para 11-388 ac ymlaen; H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the 
Human Rights Act (2006) tud 228. 

94 Arlidge, Eady a Smith ar Contempt para 11-389 i 11-394. Yn yr achos yn Seland Newydd, 
Solicitor-General v Radio New Zealand Ltd daliwyd nad oedd angen unrhyw fwriad 
penodol: [1993] NZHC 423, [1994] 1 NZLR 48. 

95 A-G v Scotcher [2005] UKHL 36, [2005] 1 WLR 1867.  
96 Daliodd eu Harglwyddi y byddai datgeliad i lys drwy gyfrwng trydydd parti, megis 

cyfreithiwr neu Cyngor ar Bopeth, yn cael ei ganiatau pe byddai mewn llythyr dan sêl oedd 
yn “gofyn iddyn nhw ei anfon ymlaen heb ei agor at yr awdurdodau llys priodol” [27] gan yr 
Arglwydd Rodger. 

97 Cafodd y canfyddiad hwn ei wneud er gwaethaf y ffaith nad oedd neb erioed wedi dweud 
wrth y rheithiwr fod ganddo’r hawl i ddatgelu ei bryderon i’r llys: H Fenwick a G Phillipson, 
Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 232. 

98 O ganlyniad, cyfarwyddodd y Consolidated Criminal Practice Direction farnwyr i leisio 
unrhyw bryderon oedd ganddynt cyn y rheithfarn: H Fenwick a G Phillipson, Media 
Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 232. 
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rheithgor yn y system cyfiawnder troseddol.99 

4.45 Yn Llys Hawliau Dynol Ewrop (EctHR), bu achos diweddar Seckerson v UK a 
Times Newspapers Ltd v UK100 yn ystyried adran 8. Cafodd y ddau geisydd eu 
dirwyo yn dilyn cyhoeddi yn y papur newydd am bryderon Seckerson ynghylch 
treial lle’r oedd wedi bod yn rheithiwr. Daliodd y llys fod adran 8 yn “rheol absoliwt 
na ellir ei ystyried yn afresymol neu’n anghymesur” yn wyneb pwysigrwydd 
hyrwyddo “trafodaeth rydd ac agored” drwy gyfrinachedd trafodaethau.101 O 
ganlyniad, ni chafodd erthygl 10 ei thorri. Fod bynnag, yn nodedig, dywedodd y 
llys nad oedd: 

Yr achos presennol yn galw arno i asesu cysondeb gydag erthygl 10 
adran 8 mewn amgylchiadau oedd yn ymwneud ag euogfarn am 
ymchwil i ddulliau rheithgor. Ac nid yw’r llys yn gysylltiedig ag achos 
lle y gellid dweud bod angen datgelu trafodaethau’r rheithgor ar 
fuddiannau cyfiawnder.102 

4.46 Mae dehongli adran 8 yn perthyn yn agos i fater annerbynioldeb trafodaethau 
rheithgor dan y gyfraith gyffredin. Cafodd y rheol annerbynioldeb ei hesbonio yn 
Smith: 

(1) Y rheol gyffredinol yw na fydd llys yn ymchwilio i, nac yn derbyn 
tystiolaeth am, unrhyw beth sy’n cael ei ddweud yn ystod 
trafodaethau rheithgor tra’u bod yn ystyried eu rheithfarn yn yr ystafell 
ymgilio…. 

(2) Gall bod eithriad i’r rheol uchod os yw honiad yn cael ei wneud 
sy’n tueddu i ddangos fod y rheithgor cyfan wedi gwrthod trafod o 
gwbl, ond eu bod wedi penderfynu ar yr achos drwy ddull arall megis 
bwrw coelbren neu daflu ceiniog. Byddai ymddygiad o’r fath yn 
negyddu swyddogaeth rheithgor ac ni fyddai treial sy’n cael ei 
benderfynu mewn dull fel hyn yn dreial o gwbl…. 

(3) Mae rheol gadarn yn bod nad yw tystiolaeth sydd wedi’i chyfeirio 
at faterion sy’n hanfodol i drafodaethau rheithwyr yn annerbyniadwy 
unwaith y mae’r rheithfarn wedi ei rhoi ….    

(4) Mae’r gyfraith gyffredin wedi adnabod eithriadau i’r rheol, wedi eu 

 

99 [2005] UKHL 36, [2005] 1 WLR 1867. Daliwyd wedi hynny yn Charnley [2007] EWCA Crim 
1354, [2007] 2 Cr AppR 33 y gall llys ymchwilio i bryderon gan reithwyr sy’n cael eu codi ar 
ôl y rheithfarn, cyn belled â’u bod wedi eu codi “ar amser ac mewn lle digon agos at y 
digwyddiadau yn y llys”, megis gyda’r ystlyswr yn syth ar ôl i’r rheithfarn gael ei rhoi ac i’r 
rheithwyr adael y llys [28]. 

100 Seckerson v UK a Times Newspapers Ltd v UK (2012) 54 EHRR SE19 (AppNos 32844/10 
a 33510/10). 

101 Seckerson v UK a Times Newspapers Ltd v UK (2012) 54 EHRR SE19 (AppNos 32844/10 
a 33510/10) o [43] i [44].  

102 Seckerson v UK a Times Newspapers Ltd v UK (2012) 54 EHRR SE19 (AppNos 32844/10 
a 33510/10) [45].  
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cyfyngu i sefyllfaoedd lle’r honnir bod y rheithgor wedi cael ei effeithio 
gan yr hyn a elwir yn ddylanwadau allanol … .103 

4.47 Felly, yn ei hanfod, mae tystiolaeth o drafodaethau rheithgor yn annerbyniadwy 
mewn unrhyw achosion dilynol yn amodol i’r eithriad dan adran 8(2)(b), a 
esboniwyd uchod, ac i sefyllfaoedd lle mae’r rheithgor wedi cael ei ddylanwadu 
gan ddeunydd allanol. Yn amlwg, mae mater derbynioldeb tystiolaeth yn un sydd 
ar wahân i atebolrwydd rheithwyr am ddatgelu, ond serch hynny mae’r ddau yn 
amlwg yn perthyn yn agos gan fod bodolaeth tystiolaeth yn dibynnu ar fod 
datgeliad o’r fath wedi digwydd.   

4.48 Yn Mirza104 daliwyd nad oedd adran 8 yn effeithio ar awdurdodaeth y Llys Apêl i 
glywed tystiolaeth berthnasol i apêl (gan nad yw llys yn gallu dirmygu ei hun), y 
amodol i reol cyfraith gyffredin ar annerbynioldeb. Daliwyd fod y rheol yn 
cydymffurfio ag erthygl 6 ar sail pwysigrwydd cyfrinachedd rheithgor i’r broses 
gyfreithiol ac oherwydd bod llys y treial yn gallu ymchwilio i honiadau o 
gamymddwyn neu ragfarn cyn i reithfarn gael ei rhoi.105 Cafodd y penderfyniad 
hwn ei feirniadu’n hallt am ei resymu bod y “posibilrwydd oedd yn aros o 
aflwyddiant cyfiawnder…. yn bris fyddai’n rhaid ei dalu am gadw a gwarchod y 
system rheithgor”.106   

4.49 Mae’r gosb am dorri adran 8 yn ddirwy neu’n garchareu am hyd at ddwy 
flynedd.107 Yn yr achos diweddar lle’r oedd rheithiwr (Fraill) ac un o’r diffynyddion 
yn y treial (Sewart) wedi siarad am drafodaethau’r rheithgor ar y wefan 
gymdeithasol Facebook, cafodd Frail ei ddedfrydu i wyth mis o garchar, gyda 
Sewart yn cael dedfryd ohiriedig o ddau fis yn y carchar, wedi’i gohirio am ddwy 
flynedd.108 

Y broblem    

4.50 Mae Adran 8 wedi cael ei beirniadu ar sawl lefel. Mae’n ymddangos y gallai’r 
adran fod wedi mynd ymhellach na’r hyn oedd ei angen i lenwi’r ceudod yn y 

 

103 [2005] UKHL 12, [2005] 1 WLR 704 [16]. Gweler C Gale, “Juries: Scrutiny of Deliberations” 
(2005) 69 Journal of Criminal Law 397. Cafodd yr egwyddor hon ei hailadrodd yn 
ddiweddar yn Thompson [2010] EWCA Crim 1623, [2011] 1 WLR 200 a Hewgill [2011] 
EWCA Crim 1778, [2012] Criminal Law Review 134, er bod y term “extraneous” wedi cael 
ei feirniadu: gweler Arlidge, Eady a Smith ar Contempt para 11-370 ac R Pattenden, 
“Investigating Jury Irregularities: United Kingdom (England and Wales)” (2010) 14 
International Journal of Evidence and Proof 362, 364. 

104 [2004] UKHL 2, [2004] 1 AC 1118. 
105 Ailadroddodd hyn y safbwynt a sefydlwyd yn flaenorol gan Qureshi [2001] EWCA Crim 

1807, [2002] 1 WLR 518 oedd yn dal mai dim ond cyn i’r rheithgor roi eu dedfrydau y gallai 
honiadau gael eu hymchwilio.  

106 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 231. 
Cydnabu’r Arglwydd Steyn y pryder hwn yn ei ddyfarniad anghydsyniol. Mae’n aneglur a 
fyddai llys Strasbourg yn dod i’r un penderfyniad.  Yn Miah v UK (1998) 26 EHRR CD199 
AtudNo 37401/97 (penderfyniad Comisiwn), ond ar y sail fod tystiolaeth annigonol o 
ragfarn gan y rheithgor (ac felly nad oedd gofyniad i’r llys domestig ei ymchwilio beth 
bynnag).   

107 Deddf Dirmygu’r Llys 1981, adran 14. 
108 A-G v Fraill [2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr AppR 21 [57] a [60]. 
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gyfraith gyffredin a ddangoswyd yn achos y New Statesman.109 Yn yr achos 
hwnnw awgrymodd yr Arglwydd Brif Ustus Widgery fod angen rhai cyfyngiadau ar 
ddatgeliad ond nid bod rhaid i’r cyfyngiadau fod yn absoliwt. Cydnabu’r Arglwydd 
bod nifer o ddatgeliadau dibroblem wedi digwydd yn flaenorol lle na chafodd yr 
unigolion oedd ynghlwm wrthynt eu hadnabod.110 

4.51 Ar ben hyn, cafwyd dadleuon y gall adran 8 fod yn anghydnaws ag erthygl 10, er 
gwaethaf cyfraith achos, gan fod ei “natur absoliwt” yn ei gwneud yn amhariad 
anghymesur gyda rhyddid mynegiant.111 Awgrymir bod hyn yn arbennig o wir pan 
fydd y datgeliad yn ceisio dadorchuddio aflwyddiant cyfiawnder.112  

4.52 Ar wahân i bryderon am aflwyddiant cyfiawnder, mae budd cyhoeddus pwysig 
mewn rhoi’r system rheithgor dan chwyddwydr craffu’r cyfryngau.113 Mae Fenwick 
a Phillipson hyd yn oed wedi mynd mor bell ag awgrymu, dan rai amgylchiadau, y 
gall fod cyfiawnhad o ran budd cyhoeddus mewn caniatau i reithwyr ddatgelu 
manylion am eu trafodaethau, er enghraifft, pe byddai diffynnydd yn cael ei 
ryddfarnu am dreisio herwydd agweddau rhywieithol rheithwyr.114 Gallai caniatau 
mwy o archwilio cyhoeddus o’r system reithgor arwain at ei wella.115 Mae 
Robertson a Nicol yn dadlau fod adran 8 wedi’i ddylunio i atal “beirniadaeth 
wybodus o’r system rheithgor sy’n union pam” mae’n tramgwyddo erthygl 10.116  

4.53 Mae budd cyhoeddus hefyd mewn gwneud ymchwil i’r system o dreial gan 
reithgor.117  Mae barnau academaidd ar effaith adran 8 ar ymchwil i’r rheithgor yn 
amrywio, gyda rhai’n dadlau ei bod yn gwneud ymchwil o’r fath yn “amhosibl”118 
tra bod eraill yn ystyried nad yw adran 8 “mewn gwirionedd yn rhwystro’r rhan 

 

109 A-G v New Statesman and Nation Publishing Co [1981] QB 1. 
110 A-G v New Statesman and Nation Publishing Co [1981] QB 1, 11. Ystyriwch hefyd y cynnig 

i ddiwygio cyfraith Seland Newydd ar y gwaharddiad ar ddatgelu trafodaethau rheithgor 
drwy ffocysu ar y drygioni sy’n cael ei achosi gan y datgeliad: J Tunna, “Contempt of Court: 
Divulging the Confidences of the Jury Room” (2003) 9 Canterbury Law Review 79, 109 i 
110. 

111 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 229. 
112 Gweler para 4.44 uchod. Mae G Robertson ac A Nicol yn dadlaeu ei bod hi’n “abswrd” bod 

datgeliad i ddadorchudio aflwyddiannau cyfiawnder yn cael ei wahardd: Robertson and 
Nicol on Media Law (5ed arg 2007) tud 454; Gweler hefyd A Ashworth, “Juries: Contempt 
of Court Act 1981, adran 8” [2004] Criminal Law Review 1041, 1044. 

113 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 239 i 
240. 

114 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 236 i 
238. Er hynny, gweler y Crown Court Bench Book – Directing the Jury (2010) pen 17, sy’n 
esbonio’r cyfarwyddyd barnwrol i reithwyr beidio â dod â stereoteipau i mewn i’r ystafell 
drafod. 

115 “Jury Room Deliberations” (1981) 131 New Law Journal 101. Gweler hefyd G Daly ac I 
Edwards, “Jurors Online” (2009) 173 Criminal Law and Justice Weekly 261. 

116 G Robertson ac A Nicol, Robertson and Nicol on Media Law (5th ed 2007) tud 453 i 454. 
117 Arglwydd Ustus Auld, Review of the Criminal Courts of England and Wales (2001) pennod 

5, para 82. 
118 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 228. 
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fwyaf o ymchwil am reithgorau”.119 Fodd bynnag, mae’n ymddangos yn amlwg 
fod adran 8 wedi “creu dryswch ynghylch pa ymchwil all gael ei wneud neu beidio 
i reithgorau ac mae wedi cyfrannu at wacter gwybodaeth am reithgorau yn y wlad 
hon”.120  

4.54 Hyd yma nid yw’r ECtHR wedi gorfod mynd i’r afael ag a yw adran 8 yn gydnaws 
ag erthygl 10 mewn perthynas â datgelu er budd cyhoeddus, boed ynghylch 
aflwyddiannau cyfiawnder neu er mwyn gwneud ymchwil academaidd. Fodd 
bynnag, cafwyd awgrymiadau y gall fod pryderon am gydnawsedd.121 Serch 
hynny, bu dadlau bod cyfrinachedd trafodaethau rheithgor yn edrych yn gynyddol 
allan ohoni mewn cyfnod lle mae didwylledd ac atebolrwydd y system farnwrol 
wedi dod i gael ei barchu’n fawr.122  

4.55 Mae sawl cyfiawnhad wedi ei gynnig i gefnogi adran 8. Yn gyntaf, bu dadl bod 
rhaid i reithwyr deimlo eu bod yn gallu mynegi eu barn, heb ofni gwawd na 
gwrthgyhuddiadau.123 Ar ben hynny, dylai rheithfarn rheithgor fod yn derfynol. 
Mae gwahardd datgelu trafodaethau’n atal ail-agor achosion124 ac “ail-dreial” gan 
y cyfryngau, yn enwedig yn dilyn rhyddfarn.125 Mae angen gwarchod preifatrwydd 
a diogelwch rheithwyr hefyd (yn enwedig lle gallai’r cyfryngau geisio cysylltu â 

 

119 C Thomas, “Exposing the Myths of Jury Service” [2008] Criminal Law Review 415, 415 
troednodyn 4. 

120 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 1. 
121 Seckerson v UK a Times Newspapers Ltd v UK (2012) 54 EHRR SE19 (AppNos 32844/10 

a 33510/10) [45]; Associated Newspapers Ltd v UK AtudNo 24770/94 (penderfyniad 
Commission). Mae yna awdurdodau’n sefydlu y bydd gwaharddiad sy’n gryfach na’r hyn 
sy’n angenrheidiol yn anghymesur, ee, Open-Door Counselling Ltd v Ireland (1993) 15 
EHRR 244 (AppNos 14234/88 a 14235/88). 

122 Arlidge, Eady a Smith ar Contempt para 11-366. 
123 A-G v Fraill [2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr AppR 21 at [33]; N Haralambous, 

“Investigating Impropriety in Jury Deliberations: A Recipe for Disaster?” [2004] Journal of 
Criminal Law 411, 415; Lord Reed, “The Confidentiality of Jury Deliberations” (2003) 31(1) 
The Law Teacher 1, 2 i 3, er, fel y mae’r Arglwydd Reed yn amlygu ar dudalen 3, mae yna 
rai sefyllfaoedd lle nad oes modd i reithgor ddisgwyl yn gyfreithlon y bydd cyfrinachedd yn 
cael ei gadw. Gweler hefyd Arglwydd Ustus Auld, Review of the Criminal Courts of 
England and Wales (2001) pennod 5, para 79. 

124 N Haralambous, “Investigating Impropriety in Jury Deliberations: A Recipe for Disaster?” 
[2004] Journal of Criminal Law 411, 416; N Haralambous, “Protecting the Secrecy Laws 
Surrounding Jury Deliberations: The Ongoing Saga” (2008) 172 Justice of the Peace 97; 
Lord Reed, “The Confidentiality of Jury Deliberations” (2003) 31(1) The Law Teacher 1, 4; 
G Daly a R Pattenden, “Racial Bias and the English Criminal Trial Jury” (2005) 64 
Cambridge Law Journal 678, 703. 

125 Hansard (HC), 2 Mawrth 1981, cyf 1000, col 41 gan y Twrnai Cyffredinol; Yr Arglwydd 
Reed, “The Confidentiality of Jury Deliberations” (2003) 31(1) The Law Teacher 1, 4. Er 
bod rhai wedi dadlau fod yna llawer o enghreifftiau o’r cyfryngau’n ailystyried rheithfarnau 
ac awgrymu eu bod wedi eu penderfynu’n anghywir, megis cyfres deledu’r BBC, Rough 
Justice: J Jaconelli, “Some Thoughts on Jury Secrecy” (1990) 10 Legal Studies 91, 99 i 
100. 
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nhw).126 Gellid dadlau hefyd fod y ffaith y gall rheithiwr godi pryderon gyda’r llys, 
heb dorri adran 8, fod yn ddigon i sefydlu cydnawsedd ag ECHR. Yn olaf, mae 
perygl y gallai rheithwyr gael eu perswadio neu eu dychrynu i wneud datgeliadau 
ffug pe byddai tystiolaeth o’r fath yn dderbyniadwy ar apêl.127 Mae hefyd yn 
nodedig fod rheithwyr yn cefnogi’r gwaharddiad yn adran 8: canfu astudiaeth 
Thomas fod 82% yn “teimlo ei bod hi’n iawn na ddylai rheithwyr gael siarad am 
beth sy’n digwydd yn yr ystafell drafod”.128 

4.56 Gan roi o’r neilltu a ddylai adran 8 gael ei gadw mewn egwyddor, gall fod 
pryderon fod yr adran yn cael ei ddiystyru’n gynyddol. Gall y rhyngrwyd a 
chyfryngau cymdeithasol bod yn ei gwneud hi’n haws i deulu, ffrindiau ac eraill 
adnabod a chyfathrebu gyda rheithwyr i geisio gwybodaeth am eu gwasanaeth 
rheithgor.129 Yn yr un modd, gall fod yn haws i reithwyr gysylltu â phartïon 
perthnasol i’r treial ac i gyfathrebu’n ddienw ac ar unwaith gyda nhw a gydag 
eraill.130 Yn UDA canfu un astudiaeth fod trydar yn cyfeirio at “ddyletswydd 
rheithgor” yn cael ei bostio bron bob tri munud yn genedlaethol.131 Mae ymchwil 
empirig am natur a chwmpas y broblem yng Nghymru a Lloegr yn gyfyngedig 
iawn. Honnodd arolwg tebyg gan The Times “ei fod wedi canfod dros 40 o 
enghreifftiau o bostiadau a datganiadau cyhoeddus oedd yn ymddangos yn torri’r 
gyfraith”,132 er bod astudiaeth arall yn ymddangos ei fod wedi dod o hyd i lai o 
achosion.133 

Diwygiadau Arfaethedig  

4.57 Gofynnwyd i ymgyngoreion am eu barn am briodoldeb adran 8, gan ddelio’n 
gyntaf gyda mater aflwyddiannau cyfiawnder. Yn 2005, ymgynghorodd yr Adran 

 

126 Er bod hyn i weld yn drysu materion cyfrinachedd trafodaethau ac anhysbysrwydd 
rheithwyr: P Ferguson, “The Criminal Jury in England and Scotland: The Confidentiality 
Principle and the Investigation of Impropriety” (2006) 10 International Journal of Evidence 
and Proof 180, 186 i 187. Gweler hefyd N Haralambous, “Investigating Impropriety in Jury 
Deliberations: A Recipe for Disaster?” [2004] Journal of Criminal Law 411, 416; Lord Reed, 
“The Confidentiality of Jury Deliberations” (2003) 31(1) The Law Teacher 1, 3; P W 
Ferguson, “Jury Secrecy and Criminal Appeals” (2004) 8 Scots Law Times 43. 

127 Gweler trafodaeth Tŷ’r Cyffredin ar gyhoeddi trafodaethau rheithgorau: Hansard (HC), 16 
Mehefin 1981, cyf 6, col 934; Yr Arglwydd Reed, “The Confidentiality of Jury Deliberations” 
(2003) 31(1) The Law Teacher 1, 4. 

128 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 39. 
129 M Zora, “The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones 

Affects a Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 
577, 588. 

130 Er yn Fraill dywedwyd nad y rhyngrwyd ynddo’i hun oedd y broblem ond rheithwyr sy’n 
anwybyddu hawl diffynnydd i gael treial cyfiawn: [2011] EWCA Crim 1570, [2011] 2 Cr 
AppR 21 [29]. 

131 B Grow, As Jurors Go Online, US Trials Go Off Track, Reuters, 8 Rhag 2010. Datganiad 
byr yw trydar sydd ar gael i’r cyhoedd ar wefan Twitter: gweler Pennod 3 para 3.2. Gweler 
hefyd A J St Eve a M A Zuckerman, “Ensuring an Impartial Jury in the Age of Social 
Media” [2012] Duke Law and Technology Review 1. 

132 Golygyddol, “Jurors and the Internet” [2011] Criminal Law Review 591. 
133 M Bromby, “The Temptation to Tweet – Jurors’ Activities Outside the Trial”, papur a 

gyflwynwyd i’r Jury Research Symposium, 25 i 26 Mar 2010, Institute for Advanced 
Studies, Glasgow, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1590047 (ymweliad 
diwethaf 1 Tach 2012). 
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dros Faterion Cyfansoddiadol ynghylch a ddylid llacio’r gyfraith gyffredin ar 
annerbynioldeb trafodaethau rheithgor fel tystiolaeth er mwyn caniatau ymchwilio 
i amhriodoldeb rheithgorau.134 Er mai dim ond 41 ymateb a gafwyd i’r 
ymgynghoriad, roedd y mwyafrif yn cefnogi’r farn y dylai’r gyfraith gyffredin gael 
ei gadael i ddatblygu, ac felly na ddylai adran 8 gael ei diwygio.135  

4.58 Sylweddolwn y byddai diwygio adran 8 i ganiatau i reithwyr ddatgelu agweddau 
o’u trafodaethau er mwyn datguddio aflwyddiant cyfiawnder o anghenraid yn 
golygu diwygio derbynioldeb tystiolaeth o’r fath. Byddai datgelu’n ofer pe na 
byddai’r llys yn gallu ei hystyried wrth asesu diogelwch y rheithfarn. Ystyriwn, er 
gwaethaf canfyddiad y mwyafrif o Dŷ’r Arglwyddi yn Mirza,136 y gall bod 
teilyngdod mewn diwygio adran 8 er mwyn ei warchod yn erbyn y perygl o 
aflwyddiant cyfiawnder. Yn wir, fel yr ydym wedi esbonio, gall fod yn 
angenrheidiol er mwyn gwneud i’r ddeddf gydymffurfio ag ECHR.137 Fel y 
dadleuodd yr Arglwydd Steyn wrth anghydsynio yn Mirza: 

Mae dyletswydd gadarnhaol ar farnwyr, pan mae pethau wedi mynd 
yn  ddifrifol o’u lle yn y system cyfiawnder troseddol, i wneud popeth 
posibl i unioni hynny. Yn y byd heddiw ni fyddai barn gyhoeddus 
oleuedig yn derbyn unrhyw beth llai. Byddai yn erbyn ysbryd y 
datblygiadau hyn i ddweud bod  modd goddef anghyfiawnder mewn 
un maes, sef trafodaethau’r rheithgor, fel  pris am warchod y system 
rheithgor.138 

4.59 Cafwyd dadleuon, er mwyn atal amharu anghymesur gydag erthygl 10, na ddylid 
gosod cosb droseddol i reithiwr sy’n datgelu trafodaethau gan dorri adran 8 
(hynny yw, datgelu i barti ar wahân i lys) yn y gred ddidwyll y byddai datgeliad o’r 
fath yn dadorchuddio aflwyddiant cyfiawnder.139 Awgryma Fenwick a Phillipson, 
cyn belled â bod y datgeliad wedi’i wneud i berson oedd yn un “rhesymol i’w 
ddewis dan yr amgylchiadau” - cyfreithiwr amddiffyn efallai - na ddylai’r rheithiwr 
fod yn atebol, oni bai bod cyfarwyddyd wedi’i roi iddo fod rhaid i unrhyw 
ddatgeliad fod i’r llys.140 Byddai hyn yn sicrhau amddiffyniad ar gyfer hawliau 
erthygl 10 y rheithor, a hawliau erthygl 6 y diffynnydd.141 Gallai amddiffyniad yn 
seiliedig ar ganfyddiad y rheithiwr ynghylch pwy fyddai’n rhesymol i fynd atynt fod 

 

134 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Consultation CP 04/05 
(2005). 

135 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Response to 
Consultation CP 04/05 (2005) p 11. 

136 Mirza [2004] UKHL 2, [2004] 1 AC 1118. 
137 Seckerson v UK a Times Newspapers Ltd v UK (2012) 54 EHRR SE19 (AppNos 32844/10 

a 33510/10) [45]. Gweler para 4.uchod. 
138 Mirza [2004] UKHL 2, [2004] 1 AC 1118 [4]. Gweler hefyd J Spencer, “Did the Jury 

Misbehave? Don’t Ask, Because We Do Not Want To Know” (2002) 61 Cambridge Law 
Journal 291. 

139 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 234; N 
Haralambous, “Investigating Impropriety in Jury Deliberations: A Recipe for Disaster?” 
[2004] Journal of Criminal Law 411, 420 i 421. 

140 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 234. 
141 H Fenwick a G Phillipson, Media Freedom under the Human Rights Act (2006) tud 243. 
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yn rhy niwlog. Ond gallai amddiffyniad fod ar gael pe byddai’r datgeliad i swyddog 
o’r llys neu sefydliad penodedig arall. 

4.60 Mae gennym bryderon ynghylch i ba raddau y mae hi’n glir i reithwyr ar hyn o 
bryd mai dim ond i lys y gallan nhw ddatgelu materion o’r fath ar ôl y rheithfarn.142 
Gallai darparu mwy o allanfeydd ar gyfer datgelu amddiffyn rheithwyr â bwriadau 
da sy’n datgelu eu pryderon i bartïon ar wahân i lys. Gallai hefyd weithio fel 
amddiffyniad pellach yn erbyn aflwyddiannau cyfiawnder gan y byddai rheithwyr 
yn llai tebygol o gadw eu pryderon yn dawel rhag ofn datgelu i’r person anghywir 
mewn camsyniad, ac felly bod yn agored i atebolrwydd troseddol. Er, yn amlwg, 
ei bod hi’n bwysig nad yw’r rhesymwaith am adran 8 yn cael ei danseilio gan 
“doreth” o reithwyr yn datgelu eu trafodaethau fel y mynnant,143 mae hefyd yn 
broblematig fod datgeliad o’r fath ar hyn o bryd wedi’i griminaleiddio, sy’n cael yr 
effaith o rwystro darganfod euogfarnau anghyfiawn, gyda’u holl ganlyniadau 
difrifol i’r diffynnydd, dioddefwr y drosedd a chymdeithas yn gyffredinol. Ydy 
ymgyngoreion yn ystyried ei bod hi’n angenrheidiol i ddiwygio adran 8 i ddarparu 
ar gyfer amddiffyniad penodol lle mae rheithiwr yn datgelu trafodaethau i 
swyddog o’r llys, yr heddlu neu’r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol yn y 
gred wirioneddol bod datgeliadau o’r fath yn angenrheidiol i ddadorchuddio 
aflwyddiant cyfiawnder? 

4.61 Mewn perthynas â gwneud ymchwil i reithgorau, gofynnodd yr un ymgynghoriad 
gan yr Adran Materion Cyfansoddiadol am farnau ynghylch a ddylai adran 8 gael 
ei ddiwygio i ganiatau ymchwil academaidd i drafodaethau rheithgorau. Roedd 
mwyafrif yr ymatebwyr yn credu y dylid caniatau rhyw fath o ymchwil, ond y 
byddai angen rheoleiddio ymchwil o’r fath.144 Cafwyd awgrymiadau y dylid penodi 
panel moeseg i oruchwylio’r ymchwil; y dylai ymchwil gael ei chynnal mewn 
ymgynghoriad, neu gyda chydsyniad, yr Arglwydd Brif Ustus yn unig; y byddai 
angen cael cydsyniad y rheithwyr ac y byddent yn aros yn ddienw; ac y dylid cael 
cod ymddygiad ar gyfer ymchwil i reithgorau.145 Fodd bynnag, roedd mwyafrif yr 
ymatebwyr yn credu na ddylid caniatau mynediad i ymchwilwyr i ystafell drafod y 
rheithgor ac y dylai ymchwilwyr sy’n torri unrhyw rai o’r mesurau diogelu gael eu 
cosbi’n ariannol.146 Ymatebodd yr Adran gan ddweud ei bod yn cefnogi’r farn y 
dylid gwneud mwy o ymchwil i reithgorau, ond dywedodd na fyddai adran 8 yn 

 

142 G Daly, “The Complaining Juror: Attorney General v Scotcher” (2006) 10 International 
Journal of Evidence and Proof 70, 74. 

143 G Daly, “The Complaining Juror: Attorney General v Scotcher” (2006) 10 International 
Journal of Evidence and Proof 70, 74; E Finch, “Juries: Secrecy of Deliberations” (2005) 69 
Journal of Criminal Law 484, 488. 

144 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Response to 
Consultation CP 04/05 (2005) tud 8 i 9; Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research 
and Impropriety: Consultation CP 04/05 (2005) tud 30 i 32. 

145 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Response to 
Consultation CP 04/05 (2005) tud 8. Mae H Fenwick a G Phillipson yn cytuno bod angen i 
gadw anhysbysrwydd rheithwyr: Media Freedom under the Human Rights Act (2006) 
tud 242. 

146 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Response to 
Consultation CP 04/05 (2005) tud 6 i 8, 11. 



 88

cael ei diwygio nes ei bod hi’n amlwg fod yna gwestiynau ymchwil na ellir eu 
hateb heb ddiwygio’r ddeddfwriaeth.147  

4.62  Adeiladodd yr ymgynghoriad hwn ar y cynigion blaenorol gafodd eu cynnig gan y 
Comisiwn Brenhinol ar Gyfiawnder Troseddol ym 1993148 a Phwyllgor Dethol Tŷ’r 
Cyffredin yn 2004-5149 y dylai adran 8 gael ei diwygio er mwyn caniatau mwy o 
ymchwil academaidd. Yn yr un modd, cynigiodd Comisiwn Diwygio Cyfraith 
Canada eithriad i gyfrinachedd rheithgorau wedi’i awdurdodi gan y Prif Ustus.150 
Ydy ymgyngoreion yn ystyried bod adran 8 yn llesteirio ymchwil yn 
ddianghenraid? Os felly, a ddylid diwygio adran 8 i ganiatau ar gyfer 
ymchwil? Os felly, pa fesurau mae ymgyngoreion yn ystyried dylai gael eu 
gosod er mwyn rheoleiddio ymchwil o’r fath? 

TYSTIOLAETH A GWEITHDREFN  

Y weithdrefn bresennol  

4.63 Mae’r drefn ar gyfer delio gyda rheithwyr sy’n ceisio gwybodaeth allanol am yr 
achos y maen nhw’n ei brofi neu sy’n datgelu gwybodaeth gan dorri adran 8 o 
angenrheidrwydd yn gymhleth. Mae angen rhoi ystyriaeth i beth ddylai gael ei 
wneud am y treial gwreiddiol ei hun cyn ystyried beth ddylai gael ei wneud am 
gamymddygiad rheithiwr penodol.  

4.64 Lle mae pryderon yn codi yn ystod y treial allai effeithio ar allu’r rheithgor i 
gyflawni eu llw, mae Llyfr y Fainc Llys y Goron yn esbonio bod: 

Rheithwyr fel arfer yn derbyn rhybuddion cynhwysfawr yn erbyn 
trafod yr achos gydag eraill ac yn erbyn chwilio am wybodaeth am yr 
achos o ffynonellau allanol. Bydd anwybyddu’r rhybuddion hyn yn 
gyfystyr â chamymddwyn.  

Bydd angen i’r barnwr ystyried ym mhob achos a yw hi’n 
angenrheidiol i ryddhau’r rheithgor cyfan o ganlyniad i’r posibilrwydd o 
gamymddwyn. Fydd hyn ddim yn codi os yw rhyddhau rheithiwr(wyr) 
unigol yn cael ei achosi drwy ymrwymiad personol, anhwyldeb neu 
salwch, ond gall fod ei angen os oes risg fod gwybodaeth a gafwyd 
yn amhriodol neu fod gwybodaeth bersonol wedi cael ei rhannu 
gydag aelodau eraill o’r rheithgor.151 

4.65 Deallwn fod protocol yn cael ei baratoi gan Lywydd Mainc y Frenhines, yn 
esbonio’r drefn i’w ddilyn os yw barnwr y treial yn dod yn ymwybodol o afreoleidd-
dra mewn perthynas â’r rheithgor, yn cynnwys dirmyg posibl.  

 

147 Yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Jury Research and Impropriety: Response to 
Consultation CP 04/05 (2005) tud 16. 

148 Adroddiad y Comisiwn Brenhinol ar Gyfiawnder Troseddol (1993) Cm 2263 (1993) para 8. 
149 Forensic Science on Trial (Seithfed Adroddiad Sesiwn 2004 - 2005) para 166. 
150 M Comiskey, “Initiating Dialogue about Jury Comprehension of Legal Concepts: Can the 

‘Stagnant Pool’ Be Revitalised?” (2009 - 2010) 35 Queen’s Law Journal 625, 663. 
151 Crown Court Bench Book – Directing the Jury (2010) tud 383. 
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4.66 Fel gyda rhai ffurfiau eraill ar ddirmyg, gall y Twrnai Cyffredinol ddod ag achos yn 
erbyn y rheithiwr neu gall y llys fynd ymlaen ar ei gynnig ei hun.152 Mae’r drefn 
bresennol yn dod o fewn Rheol 81 Trefniadaeth Sifil a’r Cyfarwyddyd Ymarfer. 
Bydd achosion fel arfer yn cael eu dwyn o flaen awdurdodaeth ddiannod y Llys 
Adrannol.153 O ganlyniad, mae rheolau sifil tystiolaeth yn berthnasol (er 
enghraifft, caiff tystiolaeth ei chyflwyno drwy affadafit). Fodd bynnag, ystyrir yr 
achosion yn rhai troseddol at bwrpas erthygl 6, felly mae gan y diffynnydd hawl i 
ddarpariaethau uwch erthygl 6(2) a 6(3) (sy’n amddiffyn rhagdybio dieuogrwydd 
ac yn sefydlu rhai safonau gofynnol ar gyfer achosion troseddol).154 Mae’n 
aneglur a yw cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer dirmyg gan reithwyr.155 Yr unig 
hawl apêl yw i’r Llys Goruchaf.156  

Problemau 

4.67 Yr anhawster gyda’r drefn bresennol yw ei bod hi’n anodd gweld y cyfiawnhad 
dros drin y mathau hyn o ymddygiad yn wahanol i fathau eraill o ymddygiad 
troseddol sy’n amharu ar weinyddu cyfiawnder, megis bygylu tystion neu ymyrryd 
â’r rheithgor. Ar ben hyn, gall fod cwestiynau ynghylch i ba raddau mae’r drefn 
bresennol yn cydymffurfio â gofynion erthyglau 6 a 7 o’r ECHR. Wrth 
ymgynghori’n anffurfiol, cododd rhai rhanddeiliaid bryderon gyda ni nad yw’r drefn 
Gorchymyn 52 yn caniatau i’r diffynnydd wybod am yr achos y mae’n rhaid iddo 
ei amddiffyn ei hun yn ei erbyn yn ddigonol, gan nad oes dalen gyhuddiadau na 
ditiad.  Roedd gan randdeiliaid bryderon hefyd ynghylch a yw’r drefn datgelu sifil 
yn briodol i ddelio gyda’r hyn sydd, at bwrpas erthygl 6, yn gosb droseddol gyda’r 
potensial i roi dedfryd o garchar. Ar ben hyn, gall fod pryderon lle mae angen i 
farnwr y treial holi rheithiwr er mwyn penderfynu p’un ai i ryddhau’r rheithiwr neu’r 
rheithgor, dylai’r rheithiwr fod â’r hawl i ddefnyddio’r fraint yn erbyn hunan-
argyhuddiad, a/neu gymryd cyngor cyfreithiol cyn ateb cwestiynau’r barnwr.157 Yn 
olaf, nid yw hi’n glir fod amddiffyniadau Deddf Mechnïaeth 1976 yn berthnasol i 

 

152 Deddf 1981, adran 8(3). 
153 Arlidge, Eady a Smith ar Contempt para 11-361. 
154 Daltel Europe Ltd v Makki [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704 at [29]. Gweler y 

drafodaeth yn Atodiad B ar p’un a yw dirmyg yn sifil neu’n droseddol. 
155 Mae cymorth cyfreithiol troseddol ar gael ar gyfer achos am drosedd (Deddf Mynediad i 

Gyfiawnder 1999, adran 12), ond nid yw’n eglur a fyddai hyn yn cynnwys dirmyg gan 
reithwyr. Mae cymorth cyfreithiol sifil ar gael os “gallai’r cleient fod yn agored i orchmynion 
neu gosbau sydd yn gosbau troseddol o fewn ystyr ergthygl 6” yr ECHER (neu y mae’r 
cleient yn rhesymol haeru eu bod), yn amodol ar brawf buddiannau cyfiawnder (Comisiwn 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Funding Code: Criteria, adran 14). 

156 Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1960, adran 13. Mae adrannau 1 a 2 yn nodi agweddau 
trefniadol. 

157 Er enghraifft, yn Awstralia, mae adran 55DA Deddf Rheithgor De Cymru Newydd 1977 yn 
caniatau i farnwr groesholi rheithiwr dan lw i benderfynu a oes camymddygiad wedi 
digwydd, ond nid yw tystiolaeth o’r fath yn dderbyniadwy mewn achos dilynol yn erbyn y 
rheithgor.   
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achosion dirmyg o flaen y Llys Adrannol, all fod â goblygiadau ar hawl diffynnydd 
i ryddid dan erthygl 5. 158   

Diwygiadau Arfaethedig     

4.68 Ystyriwn y gall fod rhinwedd mewn diwygio’r gyfraith er mwyn i dorri adran 8, a 
(os caiff ei fabwysiadu) throsedd statudol o chwilio am wybodaeth, ill dau’n cael 
eu profi ar dditiad yn unig. Fel gyda’r sefyllfa bresennol, gallai’r Twrnai Cyffredinol 
gadw’r cyfrifoldeb dros erlyniadau o’r fath er mwyn osgoi unrhyw broblemau gyda 
gwrthdaro buddiannau pe byddai Gwasanaeth Erlyn y Goron yn erlyn. Un o 
fanteision profi materion o’r fath ar dditiad y byddai rheolau tystiolaeth a threfn 
bresennol, sy’n sefydledig a chyfarwydd, yn berthnasol, heb fod angen llawer o 
ddiwygio arnynt. Os yw’r ddau’n torri adran 8 ac y byddai ceisio gwybodaeth 
berthnasol i’r achos yn cael ei ystyried yn drosedd, byddai’r drefn droseddol 
arferol yn berthnasol yn naturiol. O ganlyniad, byddai’r canlynol i gyd yn 
berthnasol: pwerau’r heddlu i arestio, cadw, ymchwilio a chyhuddo dan Ddeddf yr 
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, y drefn gymorth cyfreithiol droseddol, 
mechnïaeth dan Ddeddf Mechnïaeth 1976, y drefn ar gyfer anfon achosion o’r 
llys ynadon i Lys y Goron dan adran 51Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998, y system 
ddatgelu dan Ddeddf Trefniadaeth Droseddol ac Ymchwiliadau 1996, a’r rheolau 
tystiolaeth droseddol.   

4.69 Mantais diwygio’r drefn fel hyn fyddai sicrhau y byddai’r rhai sy’n cael eu cyhuddo 
o ddatgelu neu geisio gwybodaeth yn amhriodol yn elwa o reolau a threfnau 
fyddai’n gwarchod eu hawliau erthygl 5 yn llawn mewn perthynas â mechnïaeth, 
a’u hawliau erthygl 6 mewn perthynas â phroses y treial. Mewn perthynas â’r 
drosedd statudol o ymchwil gan reithwyr, byddai’n sylweddol haws diffinio hon fel 
tramgwydd troseddol a defnyddio’r rheolau presennol o dystiolaeth a threfn, na 
cheisio diwygio’r rheolau tystiolaeth a threfn i’w cymhwyso i’r agwedd hon o 
awdurdodaeth dirmyg.159  Ar y llaw arall, byddai mabwysiadu trefn o’r fath yn gryn 
newid o’r drefn bresennol ar gyfer delio â dirmygion o’r fath. Byddai’n galw ar y 
rhai sy’n erlyn ac yn amddiffyn achosion o’r fath i fabwysiadu trefnau troseddol 
sy’n wahanol i’r rhai a ddefnyddir ar hyn o bryd, ac a allai fod yn fwy beichus. Ydy 
ymgyngoreion yn ystyried y dylai torri adran 8 yn brofadwy ar dditiad yn 
unig, gyda rheithgor? Ydy ymgyngoreion yn ystyried a ddylai trosedd 
statudol, o gael ei mabwysiadu, o chwilio’n fwriadol am wybodaeth 
berthnasol i’r achos y mae’r rheithiwr yn ei brofi fod yn brofadwy ddim ond 
ar dditiad, gyda rheithgor? 

4.70 Fodd bynnag, pe byddai achosion fel hyn yn cael eu profi ar dditiad gyda 
rheithgor gal fod pryderon nad treial gan reithgor yw’r mecanwaith priodol ar gyfer 
delio gydag ymddygiad o’r fath. Un anhawster amlwg yw os nad yw rheithwyr eu 
hunain yn deall neu dderbyn y gwaharddiad ar chwilio am neu ddatgelu 

 

158 Mae’n dibynnu a yw achos dirmyg yn “achos am drosedd” dan adran 1(1) y Ddeddf. Os 
nad yw’r Ddeddf yn gymwys, gall cyfraith gyffredin mechnïaeth fod yn gymwys, ond gallai 
diffyg eglurder cyfreithiol yma arwain at dorri erthygl 5. Gweler Atodiad B ar erthygl 5 a 
hefyd y drafodaeth ym Mhennod 5, paragraffau 5.33 i 5.35. 

159 Yn benodol, byddai angen mesur technegol ar y trywydd diwethaf yn diwygio bron pob 
rheol o dystiolaeth a threfn fyddai’n gorfod bod yn gymwys i ddirmyg gan reithwyr, lle 
byddai creu trosedd statudol o ymchwil gan reithwyr y gellid ei brofi ar dditiad yn sicrhau y 
byddai’r rheolau tystiolaeth a threfn perthnasol yn gymwys yn awtomatig.  
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gwybodaeth gallen nhw fod yn amharod i euogfarnu rheithwyr eraill o droseddau 
o’r fath. Gallai amharodrwydd rheithwyr i euogfarnu danseilio effaith ataliol 
criminaleiddio’r mathau hyn o ymddygiad, allai yn ei dro effeithio ar hyder y 
cyhoedd yn y system cyfiawnder troseddol. Ar y llaw arall, gallai’r pryder hwn 
brofi’n ddi-sail yn wyneb y ffaith, fel y soniwyd eisoes, fod rheithwyr yn gefnogol 
iawn i adran 8. Un cynnig amgen i ddelio â’r pryder hwn fyddai mabwysiadu 
proses dreial gan ymgorffori’r diogelwch sy’n gynhenid i dreial ar dditiad, megis 
rheolau tystiolaeth a threfn, ond gyda barnwr yn unig yn llywyddu. 

4.71 Mae dadleuon yn erbyn treial hybrid megis “fel petai ar dditiad”. Byddai’n gam 
newydd ac unigryw yn wyneb y ffaith nad oes, ar hyn o bryd, unrhyw drosedd 
arall yn cael ei phrofi’n awtomatig fel petai ar dditiad heb reithgor.160 Er bod 
deddfwriaeth yn caniatau ar gyfer treial heb reithgor mewn achosion eithriadol lle 
mae perygl o ymyrryd â rheithgor, mae’r darpariaethau hyn yn gofyn bod y perygl 
yn cael ei ddangos yn yr achos penodol, ac nid ydynt yn cael eu rhoi ar waith yn 
rhinwedd y drosedd y mae’r diffynnydd wedi’i gyhuddo ohoni, fel y byddai’n 
digwydd yma.161 Gallai euogfarn yn dilyn treial gan reithgor hefyd gario mwy o 
stigma nag euogfarn gan farnwr yn unig. Ar y llaw arall, gallai treial gan farnwr yn 
unig fod yn gyflymach ac yn rhatach na threial gyda rheithgor.  

4.72   Ydy ymgyngoreion yn ystyried y dylai torri adran 8 gael ei brofi fel petai ar 
dditiad gan farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun? Os yw ymgyngoreion yn 
ystyried mai barnwr yn eistedd ar ei ben ei hun ddylai fod, a ddylai’r barnwr 
fod yn un ar lefel benodol ym mhob achos neu a ddylai barnwr y treial gael 
ei benodi gan y barnwr llywyddol ar sail achos wrth achos? 

4.73 Ydy ymgyngoreion yn ystyried, pe byddai trosedd statudol o chwilio am 
wybodaeth yn fwriadol wrth wasanaethu fel rheithiwr yn cael ei 
mabwysiadu, y dylai gael ei phrofi fel petai ar dditiad gan farnwr yn eistedd 
ar ei ben ei hun? Os yw ymgyngoreion yn ystyried mai barnwr yn eistedd ar 
ei ben ei hun ddylai fod, a ddylai’r barnwr fod yn un ar lefel benodol ym 
mhob achos neu a ddylai barnwr y treial gael ei benodi gan y barnwr 
llywyddol ar sail achos wrth achos? 

4.74 Os yw ymgyngoreion yn anghytuno gyda’r cynnig i gyflwyno trosedd 
ymchwil gan reithiwr mewn statud, a ddylai’r awdurdodaeth dirmyg a 
ddefnyddiwyd yn Dallas gael ei brofi yn hytrach gan farnwr ar ei ben ei 
hun? Os felly, sut mae modd ei ddiffinio gyda chywirdeb digonol fel ffurf ar 
ddirmyg a sut all y drefn gael ei diwygio i sicrhau bod hawliau’r dirmygwr 
yn cael eu gwarchod yn well? 

4.75 Ar hyn o bryd, mae cosbau am dorri adran 8 wedi’u cyfyngu i ddirwy neu 
garcharu am hyd at ddwy flynedd. Mae’n amlwg bod angen i’r llysoedd feddu ar y 
pwerau priodol i ddelio â’r ymddygiad hwn gan ddibynnu ar amgylchiadau’r 
drosedd. Mae’n ymddangos yn afresymegol i’r gosb gael ei chyfyngu i ddirwy neu 
garcharu pan y gallai rhai achosion olygu ei bod hi’n briodol i fod â’r pŵer i osod 

 

160 Ni ddaeth Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, adran 43, yn caniatau ar gyfer treial heb 
reithgor mewn rhai achosion twyll penodol i rym erioed. Cafodd ei ddiddymu gan Ddeddf 
Diogelu Rhyddidau 2012, adran 113.  

161 Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, adran 44. 
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dedfryd gymunedol. Ar y naill law, gall dedfryd botensial o hyd at ddwy flynedd yn 
y carchar gael ei hystyried yn llym am dorri adran 8 lle bydd hawliau erthygl 10 y 
diffynnydd yn dod i rym. Ar y llaw arall, gallai canlyniadau cyflawni’r drosedd hon 
fod yn ddifrifol i’r diffynnydd yn y treial gwreiddiol ac i hyder y cyhoedd y system 
treial gan reithgor. Ydy ymgyngoreion yn ystyried fod y ddedfryd uchaf 
bresennol am dorri adran 8 yn briodol? Os na, beth ddylai hynny fod? Ydy 
ymgyngoreion yn ystyried y dylai cosbau cymunedol fod ar gael fel cosb 
am dorri adran 8? 

4.76 Ydy ymgyngoreion yn ystyried y byddai’r ddedfryd uchaf bresennol o fewn 
adran 14 Deddf 1981 (dirwy neu ddwy flynedd o garchar) yn briodol am 
drosedd newydd o chwilio’n fwriadol am wybodaeth berthnasol i’r achos y 
mae’r rheithiwr yn ei phrofi (os caiff ei mabwysiadu)? Os na, beth ddylai 
hynny fod? Ydy ymgyngoreion yn ystyried y dylai cosbau cymunedol fod ar 
gael fel cosb am y drosedd newydd hon (os caiff ei mabwysiadu)?  

MESURAU ATALIOL    

4.77 Ystyriwn hefyd fod yna fesurau ymarferol pellach y gellid eu cymryd i geisio atal 
rheithwyr rhag drwgweithredu yn ystod eu gwasanaeth rheithgor ac i helpu i atal 
y problemau a nodwyd yn fanwl uchod. Gall fod yn bwysig i roi mwy o wybodaeth 
i reithwyr ynghylch yr hyn a allant ei wneud a’r hyn na allant ei wneud wrth 
wasanaethu ar reithgor, ac i esbonio’r rhesymau tu cefn i gyfyngiadau o’r fath. 
Mae hyn yn enwedig oherwydd y gwahanol resymau dros chwilio’n amhriodol am 
wybodaeth am y treial y buom yn eu trafod yn gynharach.162  

Addysg a gwybodaeth cyn y treial   

4.78 Yn gyffredinol, gall fod pryderon bod enghreifftiau o gamymddygiad gan rai 
rheithwyr yn deillio o ddiffyg gwybodaeth am broses a threfn y llys. Gall hyn fod 
yn adlewyrchu diffyg gwybodaeth gyffredinol ymhlith y cyhoedd am weithrediad y 
system cyfiawnder troseddol. Er bod camau wedi eu cymryd mewn blynyddoedd 
diweddar i agor y system i fod yn fwy tryloyw ac atebol, serch hynny mae’n bosibl 
y gellid gwneud mwy. Ystyriwn yn benodol y gallai addysg mewn ysgolion 
ddarparu gwell ffocws ar rôl a chyfrifoldeb gwasanaeth rheithgor. Er bod y 
Cwricwlwm Cenedlaethol ar ddinasyddiaeth ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer 
addysgu am y system cyfiawnder, nid yw’r rhaglen astudio’n benodol yn sôn am 
wasanaeth rheithgor.163  Ydy ymgyngoreion yn ystyried y dylai’r Adran 
Addysg edrych ar ffyrdd o sicrhau mwy o addysgu mewn ysgolion am rôl a 
phwysigrwydd gwasanaeth rheithgor?   

4.79 Byddem yn argymell y dylid dweud wrth bob rheithiwr yn glir ac yn benodol, yn 
gyson a fwy nag unwaith, na ddylen nhw wneud ymchwil na chwilio am 
wybodaeth am unrhyw faterion sy’n berthnasol i’r achos. Dylid dweud wrth 

 

162 Gweler para 4.21 ac ymlaen uchod. 
163 Gweler, ee, Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm, Citizenship: Programme of Study for 

Key Stage 3 and Attainment Target a Citizenship: Programme of Study for Key Stage 4 
(2007). 
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reithwyr hefyd y rheswm dros hyn.164 Yn yr un modd, dylid dweud wrth reithwyr 
na ddylen nhw ddatgelu gwybodaeth sy’n berthnasol i’r achos, yn unol â gofynion 
adran 8, a’r rhesymau dros hyn. Dylai’r rhybudd gael ei ddiweddaru’n rheolaidd er 
mwyn cymryd datblygiadau technolegol i ystyriaeth165 ac mewn modd sy’n fanwl 
ac yn rhoi enghreifftiau penodol er mwyn helpu rheithwyr i ddeall ffiniau 
ymddygiad derbyniol.166 Dylid dweud wrth reithwyr hefyd y gallai methu â chadw 
at y rhybuddion arwain at eu carcharu. Ar ben hyn, dylid dweud wrth reithwyr 
“beth i’w wneud am ymddygiad amhriodol, yn cynnwys pryd a sut i adrodd 
amdano”167  a bod gan reithwyr ddyletswydd i adrodd am ymddygiad o’r fath gan 
gyd reithwyr.168 

 
4.80   I’r diben hwn, dylid rhoi’r rhybudd i reithwyr wedi’i ddrafftio’n briodol: 

(1) Yn y canllaw sy’n cael ei anfon at reithwyr yn eu gwys; 169 

(2) Yn y fideo i’r rheithgor sy’n cael ei ddangos ar ddiwrnod cyntaf y 
rheithwyr; 

(3) Yn yr araith gan reolwr y rheithgor ar ddiwrnod cyntaf y rheithwyr; 

(4) Ar bosteri deniadol, cofiadwy sydd wedi’u dylunio’n dda a’u gosod o 
gwmpas     adeilad y llys ac ym mlwch y rheithgor, yr ardal ymgynull a’r 
ystafell drafod; 170  

(5) Ar gardiau ymddygiad y dylai’r rheithwyr eu cario gyda nhw i’w defnyddio 
i’w   hatgoffa.171  

 

164 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 50; S 
Macpherson a B Bonora, “The Wired Juror, Unplugged”, Trial, Tach 2010; N Haralambous, 
“Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 19(3) Information 
and Communications Technology Law 255, 260. 

165 Mae’n rhybuddion yn UDA’n ymddangos yn fwy cynhwysfawr yn dechnolegol: M Zora, 
“The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones Affects a 
Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 577, 591. 
Cydnabyddwn y bydd angen i unrhyw rybuddion o’r fath gynnwys darpariaeth “dal popeth”, 
i warchod yn erbyn y perygl o fod yn rhy benodol a pheidio â chynnwys rhai safleoedd 
rhyngweithio cymdeithasol, gwefannau neu feddalwedd. 

166 L Whitney Lee, “Silencing the ‘Twittering Juror’: The Need to Modernize Pattern Cautionary 
Jury Instructions to Reflect the Realities of the Electronic Age” (2010) 60 DePaul Law 
Review 181. 

167 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 50. 
168 E Brickman, J Blackman, R Futterman a J Dinnerstein, “How Juror Internet Use Has 

Changed the American Jury” (2008) 1(2) Journal of Court Innovation 287, 298; 
N Haralambous, “Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 
19(3) Information and Communications Technology Law 255, 264. 

169 Mae awgrym tebyg wedi’i wneud yn yr UD: American College of Trial Lawyers, Jury 
Instructions Cautioning against Use of the Internet and Social Networking (2010) tud 1, 
http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Home&template=/CM/ContentDisplay.cfm
&ContentID=5213 (ymweliad diwethaf 1 Tach 2012); Gweler hefyd L  Lee, “Silencing the 
‘Twittering Juror’: The Need to Modernize Pattern Cautionary Jury Instructions to Reflect 
the Realities of the Electronic Age” (2010) 60 DePaul Law Review 181, 215.  

170 Gweler ee, y poster ffonau symudol a ddefnyddir mewn rhai llysoedd yn California, 
http://www.courts.ca.gov/documents/Jury_Poster_11x17.pdf (ymweliad diwethaf 1 Tach 
2012). 
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4.81 Nid ydym yn ystyried y byddai cyflwyno trefnau o’r fath yn sylweddol ddrutach 
nac yn cymryd mwy o amser na’r rhai sydd eisoes wedi eu gosod gan 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Trefnau yn y treial a chyfarwyddiadau barnwrol 

4.82 Ystyriwn y dylai geiriau’r rhybudd gael eu hailadrodd mewn cyfarwyddiadau a 
roddir i reithwyr gan farnwyr. Mater i’r Coleg Barnwrol a’r Arglwydd Brif Ustus i 
ystyried sut i wneud hyn. Fodd bynnag, argymhellwn eto y dylai rheithwyr gael eu 
rhybuddio yn erbyn gwneud ymchwil a datgelu eu trafodaethau. Dylid esbonio’r 
rhesymwaith dros y gwaharddiadau. Dylai’r rhybuddion fod yn dechnolegol 
gyfredol, gan roi manylion ac enghreifftiau penodol, gan rybuddio am y 
canlyniadau troseddol potensial am fethu ag ufuddhau i’r gwaharddiadau. 
Sylweddolwn ei bod hi’n dasg anodd i gyfuno dwy neges, sef bod yna reswm da 
dros y gwaharddiadau ac nad ydynt yn cael eu gosod yn afresymol, ond hyd yn 
oed os nad yw rheithwyr yn argyhoeddedig am y rhesymau, mae’r gwaharddiad 
yn dal yn orfodol. Eto, dylid dweud wrth reithwyr am eu rhwymedigaeth i adrodd 
am bryderon am eu cyd reithwyr ac am y mecanweithiau priodol i wneud hyn. 
Ystyriwn y dylai barnwyr roi’r rhybudd hwn ar ddechrau’r treial ac yna ei ailadrodd 
yn gryno ar ddiwedd pob dydd y mae’r llys yn eistedd am gyfnod y treial i gyd. 

4.83 Er y gall rhai barnwyr fod yn poeni bod “tensiwn rhwng gwneud i’r rheithgor 
deimlo’n ddibryder ar gychwyn y treial ar y naill law a rhoi rhybudd llym iddyn nhw 
am eu hymddygiad ar y llall”,172 mae’n annheg i ddal rheithwyr yn droseddol 
atebol am eu hymddygiad heb eu rhybuddio am y canlyniadau i ddechrau.173 Ydy 
ymgyngoreion yn cytuno gyda’n cynigion ym mharagraffau 4.79 i 4.82 ynghylch 
hysbysu rheithwyr, cyn ac yn ystod eu gwasanaeth, am yr hyn y maent yn cael ei 
wneud a’r hyn nad ydynt yn cael ei wneud? 

4.84 Ar hyn o bryd, mae rheithwyr yn tyngu llw lle maen nhw’n tyngu neu’n cadarnhau 
i "brofi’n ffyddlon y diffynnydd a rhoi rheithfarn gyfiawn yn ôl y dystiolaeth”.174 Mae 
cynigion diwygio yn UDA wedi cynnwys gofyn i reithwyr lofnodi datganiad 
ysgrifenedig yn cytuno i beidio â defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i 

 

171 Are Juries Fair? (Cyfres Ymchwil y Weinyddiaeth Gyfiawnder 1/10, Chwef 2010) tud 50.  
172 Crown Court Bench Book – Directing the Jury: First Supplement (2011) tud 9 i 10. Am 

bryderon tebyg yn y DU, gweler M Zora, “The Real Social Network: How Jurors’ Use of 
Social Media and Smart Phones Affects a Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] 
University of Illinois Law Review 577, 605. 

173 Nid ydym yn ystyried y dylai barnwyr fynd mor bell ag un barnwr yn yr Unol Daleithiau yr 
adroddir iddo fod wedi bygwth rheithwyr gydag atafaeliad pe bydden nhw’n methu cadw at 
ei gyfarwyddiadau i beidio â defnyddio’r rhyngrwyd: R Artigliere, “Sequestration for the 
Twenty-First Century: Disconnecting Jurors from the Internet During Trial” [2011] Drake 
Law Review 621, 642. 

174 Consolidated Criminal Practice Direction, 28 Mar 2006 para IV.42.4. Gweler para 4.11 
above. 
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ddatgelu gwybodaeth am yr achos y maen nhw’n ei phrofi.175 Gallai hyn helpu i 
sicrhau fod rheithwyr yn deall beth yw eu cyfrifoldebau a hefyd eu bod – yn 
debyg iawn i lofnodi contract – wedi gwneud cytundeb sy’n gosod 
rhwymedigaethau arnyn nhw. Ar y llaw arall, gall fod pryderon y byddai trefnau o’r 
fath yn rhy ffurfiol,176 ac y gallen nhw hefyd gymryd cryn amser ar gychwyn bob 
treial. Ystyriwn y gall fod teilyngdod mewn diwygio’r llw llafar, i gynnwys geiriau 
sy’n ymrwymo rheithwyr i gadw at delerau adran 8 ac i beidio â gwneud ymchwil 
am yr achos,177 a chael y llw wedi’i ddarparu yn ysgrifenedig, y gall rheithwyr ei 
lofnodi ar ôl iddyn nhw ei ddatgan ar lafar yn y ffordd arferol. Ydy ymgyngoreion 
yn cytuno y dylid diwygio’r llw? Ydy ymgyngoreion yn ystyried ei bod hi’n 
angenrheidiol i fynd mor bell ag atgynhyrchu’r llw mewn datganiad 
ysgrifenedig i’w lofnodi gan reithwyr, yn ogystal â’i ddweud ar lafar? 

4.85 Ystyriwn hefyd y dylai rheithwyr gael mwy o anogaeth i ofyn cwestiynau yn ystod 
yr achos am y dystiolaeth, er mwyn eu hannog i beidio â cheisio dod o hyd i’r 
wybodaeth ar eu pennau eu hunain.178 Yn amlwg, mae perygl os bydd rheithwyr 
yn gofyn gormod o gwestiynau y bydd y treial yn mynd yn hirach a sylw’n cael ei 
wrthdynnu. Gallai Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a’r Coleg 
Barnwrol edrych ar ffyrdd o hysbysu rheithwyr drwy wybodaeth a chyfarwyddyd 
barnwyr ynghylch sut y gallan nhw holi cwestiynau yn ystod yr achos. Ydy 
ymgyngoreion yn cytuno y dylid rhoi cyfarwyddyd cliriach i reithwyr 
ynghylch sut i ofyn cwestiynau yn ystod yr achos ac y dylid eu hannog i 
wneud hynny?  

4.86 Cododd amryw o randdeiliaid bryderon gyda ni am reithwyr yn defnyddio 
dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd yn y llys, yn cynnwys ffonau symudol. 
Ar y naill law, teimlwyd y gallai bod gwerth symbolaidd mewn gwahardd pob 
rheithiwr rhag cael ffonau symudol yn y llys drwy’r amser, gan fod hynny’n 
cadarnhau’r neges i reithwyr mai dim ond y dystiolaeth y maen nhw’n ei chlywed 
yn y llys y gallant ei ystyried. Byddai hynny hefyd yn lleihau’r cyfleoedd i reithwyr 
chwilio am wybodaeth sy’n berthnasol i’w treial neu i gysylltu’n amhriodol â 
ffrindiau, teulu neu’r rhai sy’n gysylltiedig â’r achos.179   

 

175 E M Janoski-Haehlen, “The Courts Are All A ‘Twitter’: The Implications of Social Media Use 
in the Courts”, (2011) 46 Valparaiso University Law Review 43, 49; American College of 
Trial Lawyers, Jury Instructions Cautioning against Use of the Internet and Social 
Networking (2010) tud 6, 
http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Home&template=/CM/ContentDisplay.cfm
&ContentID=5213 (ymweliad diwethaf 1 Tach 2012); L Whitney Lee, “Silencing the 
’Twittering Juror’: the Need to Modernize Pattern Cautionary Jury Instructions to Reflect 
the Realities of the Electronic Age” (2010) 60 DePaul Law Review 181, 218 i 219. 

176 T Hoffmeister, “Google, Gadgets and Guilt: Juror Misconduct in the Digital Age” (2012) 83 
University of Colorado Law Review 409, 457.  

177 N Haralambous, “Educating Jurors: Technology, the Internet and the Jury System” (2010) 
19(3) Information and Communications Technology Law 255, 260 i 261. 

178 Gweler S Macpherson a B Bonora, “The Wired Juror, Unplugged”, Trial, Tach 2010; 
R Artigliere, “Sequestration for the Twenty-First Century: Disconnecting Jurors from the 
Internet During Trial” [2011] Drake Law Review 621; E Brickman, J Blackman, R 
Futterman a J Dinnerstein, “How Juror Internet Use Has Changed the American Jury” 
(2008) 1(2) Journal of Court Innovation 287, 298 i 299. 

179 Fel digwyddodd yn Mears and Mears [2011] EWCA Crim 2651, [2011] All ER (D) 78 
(Tach). 
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4.87 Ar y llaw arall, codwyd pryderon y gallai mynd â dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r 
rhyngrwyd oddi wrthynt yn gallu bod yn rhwystredig i reithwyr, yn enwedig gan y 
gallant dreulio cyfnodau o’r dydd yn aros tra bod materion eraill yn eu treial yn 
cael eu trin yn eu habsenoldeb. Gallai’r rhai â chyfrifoldebau gofal, yn enwedig 
am blant neu’r henoed, hefyd fod yn bryderus nad oes modd cysylltu â nhw, ac 
felly byddai angen darparu o leiaf rif argyfwng ar gyfer y llys er mwyn gallu 
gwneud hynny.180 Byddai mynd â’r ffonau symudol a’u rhoi yn ôl iddynt hefyd yn 
cymryd amser i’r rheolwyr rheithgor, yn enwedig gan y byddai angen i lysoedd 
sicrhau fod eitemau o’r fath yn cael eu storio’n ddiogel pan na fyddent gyda’r 
rheithwyr. Ar ben hyn, fyddai trefnau o’r fath yn gwneud dim i atal rheithwyr rhag 
mynd ar y rhyngrwyd neu siarad gyda ffrindiau a theulu adref gyda’r nos ac ar y 
penwythnosau.  O ganlyniad, mae’n ymddangos y gallai fod yn annoeth 
mabwysiadu arfer safonol o fynd â’r holl ddyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r 
rhyngrwyd oddi wrth bob rheithiwr am gyfnod eu dydd yn y llys, yn enwedig gan y 
bydd ffonau symudol wedi eu diffodd (neu o leiaf eu gosod ar ‘tawel’) yn ystafell y 
llys ei hun. Mae rhai wedi disgrifio’r trefnau fel “rhy eithafol”,181 er bod pob dyfais 
electronig wedi cael ei wahardd o rai llysoedd yn yr UD neu eu cymryd yn 
ddyddiol oddi ar reithwyr gan y barnwr.182  Ydy ymgyngoreion yn cytuno na 
ddylai dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd gael eu cymryd oddi ar 
reithwyr yn awtomatig drwy gydol eu hamser yn y llys?  

4.88 Hyd yn oed os nad yw dyfeisiau o’r fath yn cael eu cymryd yn awtomatig, gall fod 
adegau pan fydd hi’n briodol i fynd â dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd 
oddi ar reithwyr am gyfnodau byr. Yn ystod ein trafodaethau gyda rhanddeiliaid, 
tynnwyd ein sylw at y ffaith bod pryderon efallai nad oes gan staff llys y pŵer i 
fynd â dyfeisiau electronig oddi ar reithwyr. Er nad yw’n ymddangos, hyd y 
gwyddwn, fod y mater wedi codi’n ymarferol, codwyd y cwestiwn ynghylch beth 
fyddai’n digwydd pe byddai rheithiwr yn gwrthod ildio’i ddyfeisiau electronig wrth 
fynd i mewn i’r ystafell drafod, neu unrhyw adeg arall. Er y gellid dadlau fod 
gwrthod yn gyfystyr â dirmyg llys,183 ystyriwn y dylid rhoi’r pŵer i farnwyr 
orchymyn bod rheithwyr yn ildio eu dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd am 
yr amser y maen nhw’n bresennol yn y llys (boed yn yr ystafell drafod neu fel 
arall).184 Ydy ymgyngoreion yn cytuno y dylai barnwyr fod â’r pŵer i alw ar 

 

180 American College of Trial Lawyers, Jury Instructions Cautioning against Use of the Internet 
and Social Networking (2010) tud 4, 
http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Home&template=/CM/ContentDisplay.cfm
&ContentID=5213 (ymweliad diwethaf 1 Nov 2012). 

181 M Zora, “The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones 
Affects a Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 
577, 579. 

182 M Zora, “The Real Social Network: How Jurors’ Use of Social Media and Smart Phones 
Affects a Defendant’s Sixth Amendment Rights” [2012] University of Illinois Law Review 
577, 595; E M Janoski-Haehlen, “The Courts Are All A ‘Twitter’: The Implications of Social 
Media Use in the Courts”, (2011) 46 Valparaiso University Law Review 43, 62 i 63; M 
Dunn, Jurors’ Use of Social Media During Trials and Deliberations (Federal Judicial 
Center, 22 Tach 2011) tud 8 i 9. 

183 Gweler Pennod 5 paragraffau 5.5 a 5.6.  
184 Gallai pwer o’r fath fod yn debyg i’r un sy’n caniatau cymryd eitemau megis cyllyll (hyd yn 

oed os ydyn nhw ganddyn nhw’n gyfreithlon) oddi wrth y rhai sy’n mynchu’r llys, dan Deddf 
Llysoedd 2003, adran 54 ac ymlaen. 
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reithwyr i ildio eu dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd?  

4.89 Ystyriwn y dylai fod yn arfer safonol i rwystro rheithwyr rhag cael mynediad i 
ddyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd yn ystafell y rheithgor pan maen 
nhw’n trafod. Dyma pryd mae’r rheithwyr ar wahân i farnwr y treial a 
gweithrediadau’r llys ac y gallant gael eu temtio fwyaf i wneud ymchwil ar y 
rhyngrwyd er mwyn llenwi’r hyn y gallant eu gweld fel bylchau yn y dystiolaeth. 
Ydy ymgyngoreion yn cytuno y dylai dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r 
rhyngrwyd gael eu cymryd oddi ar reithwyr bob amser tra’u bod nhw yn yr 
ystafell drafod? 

4.90 Gall fod amgylchiadau eraill, wrth gwrs, lle mae’r barnwr yn ystyried ei bod hi’n 
angenrheidiol i fynd y tu hwnt i ddim ond mynd â dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r 
rhyngrwyd tra bod y rheithgor yn trafod, er enghraifft am yr holl gyfnod y mae 
rheithwyr yn y llys. Ystyriwn mai’r peth gorau yw gadael achlysuron fel hyn i 
ddisgresiwn barnwrol. Ydy ymgyngoreion yn cytuno y dylid gadael y 
cwestiwn o reithwyr yn ildio eu dyfeisiau sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd 
am yr holl gyfnod y maen nhw yn y llys i ddisgresiwn y barnwr?  

4.91 Cododd rhai rhanddeiliaid bryderon efallai nad yw trefnau chwythu’r chwiban i’r 
rhai sy’n teimlo’n anesmwyth am ymddygiad eu cyd reithwyr mor amlwg i bob 
rheithiwr. Ar ben hyn, gall rhai rheithwyr deimlo wedi’u dychrynu ynghylch eu 
defnyddio, yn enwedig gan y byddant fel arfer yn agos i’w cyd reithwyr ac felly 
gall fod yn anoddach iddyn nhw gael y cyfle i adrodd am eu pryderon yn breifat. 
Gall pwysau gan gyfoedion neu ddiffyg hyder felly weithio yn erbyn rhai rheithwyr 
yn dweud dim, er gwaethaf eu pryderon.185 Tra y bydd rheithwyr, yn dilyn ein 
cynigion (uchod), wedi cael eu hysbysu am sut i adrodd am eu pryderon, ystyriwn 
y dylai pob llys gymryd camau i hwyluso adrodd o’r fath. Gallai hyn gynnwys, er 
enghraifft, gael blychau ar gael lle gall rheithwyr roi nodyn i farnwr y treial,186 wedi 
eu gosod mewn llefydd lle gall y rheithwyr fynd atynt heb fod yng nghwmni eu 11 
cyd-reithiwr. Ydy ymgyngoreion yn cytuno y dylid rhoi systemau ar waith i’w 
gwneud hi’n haws i reithwyr adrodd am eu pryderon?   

4.92 Ar ben hyn, gofynnwn i ymgyngoreion am eu barn ynghylch a ddylid rhoi unrhyw 
fesurau ataliol eraill yn eu lle i helpu rheithwyr. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, 
llinell gymorth – boed dros y ffôn neu ar e-bost. Gallai rheithwyr gysylltu â’r llinell 
gymorth i ofyn cwestiynau am eu gwasanaeth rheithgor ac i drafod unrhyw 
ddryswch sydd ganddyn nhw am beth sy’n cael ei ganiatau a beth nad yw, neu 
beth y dylen nhw ei wneud os ydyn nhw’n dod i wybod am gamymddygiad. 
Opsiwn arall i helpu rheithwyr i ddeall eu cyfrifoldebau ac i egluro unrhyw 
ddryswch fyddai gwefan gyda chwestiynau cyffredin gan reithwyr, wedi’i sefydlu 
gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Ydy ymgyngoreion yn 
ystyried y dylid rhoi mesurau ataliol eraill yn eu lle i helpu rheithwyr? Os 
felly, beth ddylai’r mesurau hynny fod? 

 

185 R Pattenden, “Investigating Jury Irregularities: United Kingdom (England and Wales)” 
(2010) 14 International Journal of Evidence and Proof 362, 365; G Asquith, “Criminal 
Procedure: Jury Deliberations – Jury Irregularities – Use of Internet” (2011) 16 Coventry 
Law Journal 67, 73. 

186 Byddai angen dweud wrth reithwyr na allai nodiadau o’r fath fod yn ddienw, er mwyn 
caniatau i’r barnwr ymchwilio i’r mater yn briodol ac i rwystro adroddiadau ffug drygionus 
rhag cael eu gwneud. 



  

 98

PENNOD 5 
DIRMYG YN WYNEB Y LLYS  

5.1 Mae’r bennod hon yn archwilio mathau o ddirmyg troseddol yn wyneb y llys a 
gyflawnir yn Llys y Goron neu yn y llysoedd ynadon wrth weithredu 
awdurdodaeth droseddol 

Y GYFRAITH BRESENNOL 

Beth sy’n gyfystyr â dirmyg yn wyneb y llys 
5.2 Mae dirmyg yn wyneb y llys yn ymwneud â “rhyw ffurf o gamymddwyn yng 

nghwrs yr achos, naill ai o fewn y llys ei hun neu, o leiaf, yn uniongyrchol 
gysylltiedig â’r hyn sy’n digwydd yn y llys”.1 

Yr ymddygiad gwaharddedig 

5.3 Nid yw’r gyfraith achosion yn cynnwys unrhyw restr cynhwysfawr o bob ffurf o 
ymddygiad a allai fod yn gyfystyr â dirmyg yn wyneb y llys,2 ond yn ei hanfod 
mae’n “ymddygiad sy’n dynodi anufudd-dod bwriadol, neu amarch, tuag at y llys 
neu sy’n fwriadol yn herio neu sarhau awdurdod y llys neu oruchafiaeth y gyfraith 
ei hun”.3  

5.4 Rhaid i’r ymddygiad fod yn weithred wirfoddol.4 

5.5 Mae enghreifftiau o ymddygiad sy’n gyfystyr â dirmyg yn wyneb yn llys yn 
cynnwys: ymosod ar unrhyw un mewn llys agored;5 sarhau’r barnwr yn y llys; 
taflu rhywbeth at y barnwr;6 taflu llygoden fawr wedi marw at glerc y llys;7 dweud 
pethau sarhaus wrth y rheithgor; dosbarthu taflenni yn yr oriel gyhoeddus; sarhau 
neu fygwth unrhyw swyddog o’r llys; gwisgo dillad tramgwyddus; peidio â gwisgo 
unrhyw ddillad o gwbl;8 gwrthod ateb cwestiwn pan fo gorchymyn i wneud 
hynny;9 gwrthod sefyll yn y lle y cafwyd cyfarwyddyd i wneud; ac ymddygiad sy’n 
tarfu ar eraill. Gallai ymddygiad sy’n tarfu ar eraill gynnwys galw allan neu 
gymeradwyo yn yr oriel gyhoeddus, cynnal protest yn y llys, gorwedd i lawr yn 

 

1  Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-2. 
2  “Mae ei ystyr, fe gredaf, i’w benderfynu oddi wrth arferion y barnwyr dros y canrifoedd”: 

Balogh v St Albans Crown Court [1975] QB 73, 84 gan yr Arglwydd Denning. Ni chynigiodd 
Pwyllgor Phillimore ddiffiniad o beth sy’n gyfystyr â dirmyg yn wyneb y llys.  

3  Robertson v HM Advocate [2007] HCJAC, 2007 SLT 1153 at [29], gan ddibynnu ar HM 
Advocate v Airs (1975) JC 64, (1975) SLT 177. Gweler B J Cavanaugh, “Civil Liberties and 
the Criminal Contempt Power” (1976 - 1977) 19 Criminal Law Quarterly 349, 350. 

4  Re de Court, The Times 27 Tachwedd 1997, (1998) 17 Civil Justice Quarterly 183, 183 i 
184. 

5 Parashuram Detaram Shamdasani v The King Emperor [1945] AC 264, 269, gan yr 
Arglwydd Goddard CJ. A gweler para 4.23 yn Miller a para 12.9 yn Borrie and Lowe: The 
Law of Contempt. 

6  Balogh v St Albans Crown Court [1975] QB 73, 84. 
7 A Draycott, “Contempt of Magistrates’ Courts” (1983) 147 Justice of the Peace 531, 533. 
8  Robertson v HM Advocate [2007] HCJAC 63, 2007 SLT 1153 ar [74]. 
9  Secretary of State for Defence v Guardian Newspapers Ltd [1985] AC 339, 347, onibai bod 

y tyst yn cael ei warchod gan fraint. Gweler hefyd adran 10 o Ddeddf 1981. 
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ystafell y llys,10 a chreu aflonyddwch mewn rhannau cyfagos o’r adeilad fel y tarfir 
ar weithrediadau’r llys.11 

5.6 Gallai methiant i gydymffurfio â gorchymyn gan y barnwr neu’r fainc er mwyn 
rheoli ymddygiad mewn llys fod yn gyfystyr â dirmyg yn wyneb y llys oherwydd, 
fel mae’r Llys Apêl wedi datgan:  

Mae’n gwbl amlwg fod yn rhaid i unrhyw farnwr mewn unrhyw lys, nid 
lleiaf Lys y Goron, weithredu’n addas i reoli gweithrediadau i weld nad 
ydynt yn mynd allan o drefn.12  

Yr amgylchiad gwaharddedig: “yn wyneb y llys” 

5.7 Mae’r syniad o beth sy’n cyfrif fel bod “yn wyneb y llys” wedi, i Lys y Goron, cael 
ei ddehongli’n eang,13 fel bod gweithredoedd o ddirmyg na sylwodd y barnwr 
arnynt yn cael eu trin “fel rhai sy’n adeiladol o fewn golwg a chlyw y llys ei hun”.14 
Mae hyn yn wir, fe ymddengys, hyd yn oed lle bo’r dirmyg yn wyneb y llys yn 
cynnwys peidio ag ymddangos yn y llys.15 

Y canlyniad gwaharddedig: ymyrryd â gweinyddiaeth cyfiawnder 

5.8 Mae ymddygiad sy’n bygwth neu’n ymyrryd â chwrs cyfiawnder yn ddirmyg;16 
mae hyn yn cynnwys ymddygiad sy’n tarfu ar yr achos llys.17 Mewn achos 
blaenllaw, esboniodd yr Arglwydd Ustus Salmon, “unig ddiben y gweithrediadau 
ar gyfer dirmyg yw rhoi i’n llysoedd y pŵer i ddiogelu hawliau’r cyhoedd yn 
effeithiol trwy sicrhau na fydd gweinyddu cyfiawnder yn cael ei gyfyngu na’i 
rwystro”.18 

Yr elfen feddyliol 

5.9 Fel y dywed Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg, “mae’n anodd cael gan yr 
awdurdodau union natur y cyflwr meddwl sy’n ofynnol”.19 Nid oes unrhyw 

 

10 R v Pateley Bridge Justices ex p Percy [1994] Crown Office Digest 453. 
11 R v Selby Justices ex p Frame [1991] 2 All ER 344. 
12  Atkinson [2011] EWCA Crim 1766. Gweler, ee, R v Ynadon Pateley Bridge ex p Percy 

[1994] Crown Office Digest 453. Gweler hefyd Chandler v Horne (1842) 174 ER 338. 
Gweler Arlidge, Eady a Smith ar Ddirmyg para 10-112. 

13  Gweler Balogh v St Albans Crown Court [1975] QB 73; Purdin v Roberts (1910) 74 Justice 
of the Peace Journal 88, dyfynnir gan Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-18; A-
G v Butterworth [1963] 1 QB 696; Curtis [2012] EWCA Crim 945 at [11] lle’r oedd y ddau a 
collfarnwyd am ddirmyg wedi dilyn rheithwyr ar fws, wedi eistedd y tu ôl iddynt a’u bygwth. 
Roedd y apêl yn erbyn dedfryd, ond cymeradwyodd y Llys Apêl yn bendant y canfyddiad o 
ddirmyg. 

14  Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-15 (hebgorwyd y pwyslais). Mae’r Pwyllgor 
Rheolau Trefnidaeth Droseddol (“CPRC”) yn y Rheolau Gweithrefnau Troseddol 
(“CrimPR”), r 62.5(1)(a) at ymddygiad “yn y llys neu’n gyfagos iddo, neu sydd fel arall yn 
effeithio’n uniongyrchol ar yr achos”. 

15  Gweler para 5.20 isod. 
16  Morris v Crown Office [1970] 2 QB 114, 122 gan yr Arglwydd Denning. Gweler hefyd Jales 

[2007] EWCA Crim 393, [2007] Criminal Law Review 800 ar [7]. 
17  Mae’r CPRC yn cyfeirio, yn y CrimPR, r 62.5(1)(a) at “ymddygiad sy’n rhwystro, tarfu, 

sarhau neu fygwth”. 
18  Morris v Crown Office [1970] 2 QB 114, 129. 
19  Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-214. 
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ddatganiad diffiniadol yn y gyfraith achosion ac mae hynny o ddatganiadau 
barnwrol sydd i’w cael wedi eu gwneud yng nghyd-destun yr hyn oedd yn 
ddiamheuol yn ddirmyg, ond heb fod mor glir â dirmyg yn wyneb y llys.20  

5.10 Er ei bod hi’n amlwg bod yn rhaid i’r ymddygiad ei hun fod yn fwriadol, nid yw’n 
eglur a yw hynny’n ddigon i brofi’r dirmyg,21 neu a oedd yn rhaid i’r dirmygydd fod 
wedi bwriadu’r canlyniad,22 neu wedi rhagweld y canlyniad heb ei fwriadu o 
angenrheidrwydd.23 Mewn llawer o’r achosion, gall bwriad i darfu ar y trafodion 
neu ddangos amarch ei ddeall yn hawdd o’r weithred ei hun,24 neu o leiaf ei 
ddeall gan y llys.25 Gall hyn fod yn esboniad am y datganiad yn Huggins “nad 
oedd bwriad i darfu ar achos llys yn angenrheidol i ymddygiad fod yn ddirmyg” 
sydd fel arall heb fod yn gyson ag awdurdodau eraill.26  

Recordio achosion llys 

5.11 Gall tynnu llun â chamera neu wneud portread neu fraslun fod yn gyfystyr â 
dirmyg27 yn ogystal â throsedd sy’n groes i adran 41(1) o Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol 1925.28 Ychydig a ddefnyddir ar y ddarpariaeth statudol.29 Mae 
anghysondeb rhwng y gosb am y drosedd statudol (dirwy lefel tri, mewn geiriau 
eraill, £1,000) a’r gosb am ddirmyg (uchafswm o ddwy flynedd o garchar) ond ni 
fydd hyn yn rhwystro’r llys rhag ymdrin â ffotograffiaeth fel dirmyg.30 

 

20  Er enghraifft, Giscombe (1984) 79 Cr App R 79 lle mae’r ymddygiad wedi cynnwys mynd 
at reithiwr a gwneud sylwadau a allai o bosibl fod yn fygythiol wrth i’r rheithiwr adael 
adeilad y llys, a Connolly v Dale [1996] QB 120 lle bu ymyrraeth honedig gyda thyst gan 
heddwas cyn y treial. 

21  Fel yr ymddengys i fod yn wir yn Huggins [2007] EWCA Crim 732, [2007] Criminal Law 
Review 798 ar [14]. 

22  Fel yn Giscombe (1984) 79 Cr App R 79 lle daliodd y llys, “y prawf am ddirmyg oedd a 
oedd yr apelydd yn fwriadol wedi cyflawni gweithred yr oedd wedi ei bwriadu ac wedi ei 
chynllunio ar gyfer ymyrryd â chwrs cyfiawnder ac a oedd yn gallu cael yr effaith honno”. 

23  Schot a Barclay [1997] 2 Cr App R 383 gan Rose LJ. Roedd hwn yn achos o ddirmyg 
rheithiwr. 

24  Megis lle bo’r dirmygydd yn gweiddi pethau sarhaus ar y barnwr neu’n taflu rhywbeth ato ef 
neu hi. Gweler Schot and Barclay [1997] 2 Cr App R 383, 395. 

25  Gweler, ee, Jones [2011] EWCA Crim 3179. 
26 Huggins [2007] EWCA Crim 732 ar [14], [2007] Criminal Law Review 798. 
27  Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 12.13. 
28  Mae 41(2)(c) o Ddeddf 1925 yn darparu y bernir y bydd ffotograff, portread neu fraslun 

wedi ei dynnu neu ei wneud yn y llys os cafodd ei dynnu neu ei wneud yn ystafell y llys, yr 
adeilad neu gynteddau’r adeilad, neu ei wneud neu ei dynnu o’r person wrth iddo fynd i 
mewn neu adael ystafell y llys neu’r adeilad neu’r cynteddau.  

29  N Parpworth, “Taking Photographs in the Courtroom: A Criminal Contempt?” (2004) 168 
Justice of the Peace 908. 

30  Fel yn D (Vincent) [2004] EWCA Crim 1271, The Times 13 Mai 2004. Roedd hwn yn dreial 
diogelwch uchel, gan gynnwys diogelu tystion. D oedd brawd y cyhuddedig. Neidiodd D 
ymlaen o’r oriel gyhoeddus a thynnodd lun o’i frawd yn y doc gyda’i ffôn symudol. Tynnwyd 
tri llun. Cafodd ei drin fel dirmyg llys y plediodd D yn euog iddo. Cafodd ei ddedfrydu i 12 
mis o garchar. Daliodd y Llys Apêl fod gan dynnu lluniau ffotograffaidd “y potensial i 
ragfarnu’n ddifrifol weinyddiaeth cyfiawnder troseddol” a gwrthododd ei apêl yn erbyn y 
ddedfryd. 
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5.12 Mae Adran 9 o Ddeddf 198131 yn gwahardd defnyddio yn y llys “unrhyw 
recordydd tâp neu offeryn arall ar gyfer recordio sain … ac eithrio gyda chaniatâd 
y llys”. Mae’r gwaharddiad yn cynnwys hefyd dod ag offer o’r fath i’r llys i’w 
ddefnyddio. Mae torri’r ddarpariaeth hon yn ddirmyg llys.32 

5.13 Ategir Adran 41(1) o Ddeddf 1925 ac adran 9 o Ddeddf 1981 gan Ganllawiau  
Ymarfer33 a’r Cyfarwyddyd Ymarfer wedi’i Gydgrynhoi I.2.2. Yr effaith cyffredinol 
yw na all neb dynnu lluniau â chamera neu gwneud recordiad sail (ac eithrio gyda 
chaniatâd) ond caniateir cyfathrebu seiliedig ar destun, mewn amgylchiadau 
penodol.34 

Mathau penodol o ddirmygydd 

5.14 TYSTION: Mae gan lysoedd bwerau statudol a phwerau’r gyfraith gyffredin ar 
gyfer mynd i’r afael â chamymddygiad gan dyst. Os yw tyst yn anufuddhau gwŷs 
Llys y Goron heb “esgus gyfiawn”, mae adran 3 o Ddeddf Gweithdrefnau 
Troseddol (Presenoldeb Tystion) 1965 (“Deddf 1965”) yn darparu bod y tyst yn 
euog o ddirmyg llys “ac y gellir ei gosbi’n ddiannod gan y llys hwnnw fel petai ei 
ddirmyg wedi ei gyflawni yn wyneb y llys”. Uchafswm y gosb yw tri mis o 
garchar.35  

5.15 Yn rhinwedd adran 97(4) o Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980, gall tyst yn y llys 
ynadon sy’n gwrthod tyngu llw, rhoi tystiolaeth neu gyflwyno unrhyw ddogfen neu 
beth, gael ei ddedfryd i garchar am hyd at fis, a/neu bod yn ofynnol iddo dalu 
dirwy o hyd at £2,500. Nid yw adran 97(4) yn creu trosedd droseddol, ond mae’n 
rhoi i’r llys y pŵer i drin y tyst mewn ffordd debyg i petai ef neu hi wedi cyflawni 
dirmyg llys.36 

5.16 Gall gwrthod tyngu llw neu ateb cwestiynau, fel dewis arall, gael ei drin fel dirmyg 
yn wyneb y llys.37 Mae’r uchafswm y gosb wedi’i phennu gan adran 14 o Ddeddf 
1981. Felly, fel y dengys Miller a Borrie a Lowe,38 yn Llys y Goron mae’r gosb yn 

 

31  Gweler Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 12.15 am yr anawsterau gyda’r 
ddarpariaeth hon yn gyffredinol. Yn benodol, noda’r awduron fod yr elfen feddyliol sy’n 
ofynnol yn y drosedd wedi cael ei chadw’n agored yn Re Hooker [1993] Crown Office 
Digest 190, ond bod potensial am anghyfiawnder. 

32  Bydd y ddwy ddarpariaeth yn agored i eithriadau posibl fel y darparwyd gan yr Arglwydd 
Ganghellor gyda chydsyniad yr Arglwydd Brif Ustus: Bil Troseddu a Llysoedd 2012, cymal 
22. 

33  Civil Court Practice 2012 Practice Guidance: The Use of Live Text-Based Forms of 
Communication (Including Twitter) from Court for the Purposes of Fair and Accurate 
Reporting. 

34  Bydd cymal 22 o’r Bil Troseddu a Llysoedd yn galluogi’r Arglwydd Ganghellor i 
anghymwyso’r ddarpariaeth hon: gweler n 32 uchod. 

35  Deddf Gweithdrefnau Troseddol (Presenoldeb Tystion) 1965, adran 3(2). Gweler Abbott 
[2004] EWCA Crim 91, [2004] All ER (D) 154 (Chwefror). 

36 Mae is-adran (5) yn darparu y bydd unrhyw ddirwy “yn cael ei hystyried … i fod yn swm y 
bernid iddi gael ei thalu gan gollfarn”. 

37  Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-167. Gweler, ee, Phillips (1984) 78 Cr App 
R 88, Lewis (1993) 96 Cr App R 412. Noder sefyllfa arbennig newyddiadurwyr o dan adran 
10 o Ddeddf 1981. Gall fod yn bosibl i’r tyst bledio gorfodaeth os na fydd ef neu hi’n rhoi 
tystiolaeth oherwydd ofn: K (1984) 78 Cr App R 82. 

38  Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 12.31; Miller para 4.46. 
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sylweddol uwch (dwy flynedd o garchar) i’r tyst sy’n mynychu ac wedyn yn 
gwrthod ateb cwestiynau nag i’r tyst sy’n anufuddhau gwŷs ac yn peidio â 
mynychu,39 tra bod y gosb yr un fath yn y ddwy sefyllfa yn y llys ynadon. 

5.17 RHEITHWYR: Lle bo rheithwyr wedi cyrraedd dyfarniad heblaw un yn ôl y 
dystiolaeth, gall fod dirmyg wedi cael ei gyflawni.40 Felly, bydd gadael y dyfarniad 
i siawns (megis bwrw coelbren,41 neu daflu ceiniog42) yn ddirmyg. Nid yw’n 
ddirmyg i reithwyr wrthod â chyrraedd dyfarniad, na chyrraedd dyfarniad sy’n 
wrthnysig,43 cyn belled â’i fod yn sgil annigonolrwydd y ffeithiau, er, fel y 
dangosodd y Llys Apêl yn Schot a Barclay,44 gall gwrthodiad “ystyfnig o 
wrthnysig”45 i gyrraedd dyfarniad fod yn ddirmyg.46  

5.18 Mae’n drosedd o ddirmyg ac o ymyrryd â chwrs cyfiawnder i ddynwared rheithiwr, 
ac i weithredu yn ei le ef neu hi.47 

5.19 Gall camymddygiad rheithiwr hefyd fod yn gyfystyr â throsedd statudol.48 Os yw 
rheithiwr yn methu â mynychu yn dilyn gwŷs, gellir ymdrin â hynny fel dirmyg, neu 
dorri’r ddarpariaeth statudol.49 

 

39  Gweler Montgomery [1995] 2 All ER 28 lle dywedodd Potter J yn 33 “er ei bod yn 
gyfreithlon yn achos tyst sy’n gwrthod tystiolaethu, i roi sylw i’r ffaith mai uchafswm y 
ddedfryd am beidio â chydymffurfio â gorchymyn tyst yw tri mis, ni ddylai hynny ddal y llys 
yn ôl rhag gorfodi dedfryd sy’n sylweddol hirach na thri mis am ddirmyg amlwg yn wyneb y 
llys … ”. 

40 Yn ôl Miller para 4.43, bydd rheithiwr yn cyflawni trosedd os yw ef neu hi’n cytuno i 
lygredd, sef ymgais i’w berswadio ef neu hi i gyrraedd dedfryd heblaw un ar sail tystiolaeth 
a gyflwynwyd mewn llys agored. Mae Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 10-187 
yn dyfalu y byddai achos clir o ddirmyg petai rheithiwr yn ceisio dylanwadu ar farn ei gyd-
reithwyr ef neu hi yn llwgr neu’n amhriodol fel yn achos MM and HM (1933) yn Iwerddon 1 
Irish Reports 299. Gweler achos diweddar Danielle Robinson: “Teenager almost wrecked 
two trials by texting gossip about defendant to fellow juror”, The Daily Mail, 15 Gorffennaf 
2010 (nas adroddwyd), http://www.dailymail.co.uk/news/article-1294570/Juror-Danielle-
Robinson-texted-paedo-lies-court-wrecking-2-trials.html (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 
2012). 

41 Langdell v Sutton (1736) Barnes 32, 94 English Reports 791, 791, lle cafodd rheithwyr eu 
ceryddu’n gyhoeddus am “benderfynu eu dyfarniad trwy daflu dimeiau mewn het”; Foster v 
Hawden (1676) 2 Levinz’s King’s Bench and Common Pleas Reports 205, 83 English 
Reports 520. 

42 Vaise v Delaval (1785) 1 Turner and Russell’s Chancery Reports 11, 99 English Reports 
944. 

43 Bushell’s Case (1670) 6 State Trials 999, 1014, 89 English Reports 2. 
44 Schot a Barclay [1997] 2 Cr App R 383. 
45 Ystyfnig neu fwriadol anufudd i awdurdod: Oxford dictionaries online, 

http://oxforddictionaries.com/definition/contumacious (gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 
2012). 

46 Mae’r angen i gadw trafodaethau rheithwyr yn gyfrinachol yn unol ag adran 8 o Ddeddf 
1981 yn ei gwneud hi’n ofynnol i lys weithredu gyda gofal os oes angen iddo ymchwilio i 
unrhyw afreoleidd-dra yn y ffordd y gwnaed penderfyniadau. Mae’r dull y dylid ei 
fabwysiadu wedi’i bennu yn Smith gan yr Arglwydd Carswell: Smith [2005] UKHL 12, 
[2005] 2 All ER 29 ar [16]. Gweler pennod 4 para 4.46. 

47 Levy (1916) 32 TLR 238; gweler hefyd Clark (1918) 82 Justice of the Peace 295, lle talodd 
ffermwr un o’i weision fferm i gymryd arno mai ef ydoedd. 

48 Ar droseddau statudol y gellir eu cyflawni gan reithwyr, gweler pennod 4 para 4.1. 
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5.20 CYNRYCHIOLWYR CYFREITHIOL: Gall y ffordd y mae cynrychiolydd yn cynnal 
yr achos fod yn gyfystyr â dirmyg os yw’n gyfystyr â mwy nag anfoesgarwch, 
anfedrusrwydd neu anghwrteisi.50 Byddai gwneud rhywbeth sy’n rhwystro neu 
sy’n peri terfynu treial, gyda’r bwriad o gael yr effaith honno, megis methu â 
mynychu’r llys neu grybwyll tystiolaeth ragfarnus gerbron y rheithgor, yn gyfystyr 
â dirmyg.51 Mae’n ymddangos yn anarferol trin methiant i fod yn y llys fel dirmyg 
yn wyneb y llys, er bod Miller yn gwneud hynny. 

5.21 Mae cosbi adfocad am yr hyn a ddywed ef neu hi yn y llys, boed yn feirniadaeth 
o’r barnwr neu o erlynydd,52 yn gyfystyr ag ymyrraeth â’i hawliau ef neu hi o dan 
erthygl 10 Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop, felly rhaid i’r ymyrraeth honno gael 
ei phennu gan y gyfraith, fod iddi nod cyfreithlon a bod yn gymesur â cheisio’r 
nod hwnnw, a bod yn yn angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd. 
Daliodd Llys Iawnderau Dynol Ewrop, “Dim ond mewn achosion eithriadol y gellir 
derbyn bod cyfyngu – hyd yn oed trwy gosb drugarog – ar ryddid mynegiant 
cwnsler amddiffyn yn angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd”.53

  

5.22 Gall mai’r nod cyfreithlon o dan sylw yw cynnal awdurdod y farnwriaeth.54 Y 
cwestiwn yw nid diogelu barnwyr neu erlynwyr unigol rhag beirniadaeth, ond 
diogelu’r system gyfiawnder.55 

 

49 Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 12.38. Ysgrifennant: “fel gydag absenoleb 
adfocad mae’n bwynt diddorol a yw absenoldeb rheithiwr i’w gyfrif yn briodol fel dirmyg yn 
wyneb y llys”. 

50  Weston v Central Criminal Courts Administrator [1977] QB 32. Gallai’r cynrychiolydd yn 
hawdd bryd hynny fod wedi bod hefyd yn destun achos disgyblu gerbron ei gorff 
proffesiynol ef neu hi. 

51 “Os yw cyfreithiwr yn bwriadol fethu â mynychu – gyda bwriad i rwystro neu gohirio’r 
gwrandawiad, ac yn gwneud hynny – byddai’n euog o ddirmyg llys. Byddai’n ymyrryd â 
chwrs cyfiawnder”: Weston v Central Criminal Courts Administrator [1977] QB 32, 43 gan 
yr Arglwydd Denning. Gweler Miller para 4.38. 

52 Nikula v Finland (2004) 38 EHRR 45 (App No 31611/96) ar [38]. 
53 Nikula v Finland (2004) 38 EHRR 45 (App No 31611/96) ar [55]. 
54  Gweler amodau erthygl 10(2): “Gall gweithredu’r rhyddid hwn, gan ei fod yn dwyn gydag 

efo ddyletswyddau a chyfrifoldebau, fod yn destun y fath ffurfioldebau, amodau, 
cyfyngiadau neu gosbau fel y pennir gan y gyfraith ac fel sy’n angenrheidiol mewn 
cymdeithas ddemocrataidd … er mwyn cynnal awdurdod a didueddrwydd y farnwriaeth”. 
Gweler hefyd Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App No 73797/01) ar [168]. 

55  Sunday Times v UK (Rhif 1) (1979) 2 EHRR 245 (App No 6538/74) ar [55]. 



  

 104

5.23 Mae’n dilyn o’r egwyddor o ddiogelwu’r system gyfiawnder y bydd gwahaniaethu 
rhwng beirniadaeth a sarhad.56 Bydd y llys yn rhoi ystyriaeth i natur y feirniadaeth 
(boed yn bersonol neu wedi’i chyfeirio at swyddogaeth broffesiynol y person sydd 
wedi cael ei feirniadu neu ei sarhau), y fforwm lle gwnaed hynny,57 tegwch yr 
achos, y gwarantau gweithdrefnol, a natur a llymder y cosbau.58 

5.24 Mae’n bosibl hefyd i ymyrraeth â rhyddid mynegiant adfocad yn ystod yr achos 
olygu torri hawl y cyhuddedig i dreial teg o dan erthygl 6.59 Mae Llys Hawliau 
Dynol Ewrop wedi tynnu sylw at “effaith iasol” cosbi adfocad am feirniadaeth yn 
ystod treial, hyd yn oed os yw’r cosbau a osodir yn gymharol fach.60  

Sut y gellir ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys 

Gweithredu gan y llys ei hun neu gais i’r Llys Adrannol 

5.25 Gall rhai llysoedd a thribiwnlysoedd gymryd camau eu hunain mewn perthynas â 
dirmyg yn eu hwyneb. Gall hyn fod yn fater o awdurdodaeth gynhenid,61 neu yn 
rhinwedd darpariaethau statudol penodol.62 Mae llysoedd a thribiwnlysoedd eraill 
na all weithredu’n uniongyrchol, ond gellir gwneud cais am orchymyn traddodi am 
ddirmyg ei wneud gan y Twrnai Cyffredinol i’r Llys Adrannol.63  

5.26 Rhagwelwyd ansicrwydd ynghylch pa lysoedd neu dribiwnlysoedd a fyddai’n gallu 
gweithredu awdurdodaeth ynghylch dirmyg pan gafodd Deddf 1981 ei thrafod yn 

 

56  “Rhaid gwahaniaethu’n glir rhwng beirniadaeth a sarhad. Os unig fwriad unrhyw ffurf o 
fynegiant yw sarhau llys, neu aelodau’r llys hwnnw, ni fyddai cosb briodol, mewn 
egwyddor, yn gyfystyr â thorri erthygl 10 y Confensiwn”: Žugić v Croatia App No 3699/08 
ar [45]. Gweler hefyd Kovač v Croatia (2011) 53 EHRR SE21 (App No 49910/06) a Skałka 
v Poland (2004) 38 EHRR 1 (App No 43425/98). Cymharer â Re Anwar lle nad oedd 
sylwadau’r adfocad y tu allan i’r llys, er eu bod yn cynnwys “beirniadaeth ddig a swta” o 
ganlyniad y treial, yn gyfystyr ag ymddygiad a oedd yn herio awdurdod y gyfraith, ac felly ni 
chanfuwyd unrhyw ddirmyg: Re Anwar [2008] HCJAC 36, 2008 SLT 710 ar [44]. 

57  Mae’n bosibl i ddatganiad i’r cyfryngau gael ei wneud yn y llys neu ei gynteddau ac felly 
fod yn ddirmyg yn wyneb y llys, ond os gwneir y datganiad draw oddi wrth y llys ac nad 
yw’n tarfu ar yr achos, ni fyddai’n ddirmyg yn wyneb y llys. 

58  Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App No 73797/01) ar [171]. 
59 “Mae ‘cydraddoldeb arfau’ ac ystyriaethau eraill o degwch … hefyd yn milwrio o blaid 

dadlau rhydd a hyd yn oed grymus rhwng y partïon”: Nikula v Finland (2004) 38 EHRR 45 
(App No 31611/96) ar [49].  

60 Nikula v Finland (2004) 38 EHRR 45 (App No 31611/96) ar [54]. Nododd y llys “y gall cosb 
droseddol gymharol ystyr eisoes gael y canlyniad o fygu beirniadaeth briodol a chymesur 
hyd yn oed” ar [23]. A gweler Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App No 73797/01) 
ar [175] a [181] lle daliwyd bod hawl erthygl 10 adfocad yr amddiffyiad wedi cael ei thorri. 

61  Dyma sy’n wir gyda’r Llys Apêl a Llys y Goron, ymysg eraill. Mae’r manylion i’w gweld yn 
Atodiad E. 

62  Mae darpariaethau statudol yn rhoi pwerau i ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys i lysoedd 
penodol, megis llysoedd sirol, “llysoed gwasanaethau cymwys” a’r llysoedd ynadon. 
Rhoddir y manylion yn Atodiad E. 

63  OS 1998 Rhif 3132, Rheolau’r Goruchaf Lys Gorchymyn 52, r 1(2). Mae Gorchymyn 52 ar 
fin cael ei ddisodli gan reol newydd, Rheol Gweithdrefnau Sifil 81, a Chyfarwyddyd 
Ymarfer cysylltiedig: gweler Pennod 2 para 2.59. 
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yn y Senedd64 ac mae hyn yn parhau.65 Mae’r bennod hon yn edrych ar sefyllfa 
Llys y Goron a’r llysoedd ynadon yn unig.  

Gan ffyrdd heblaw achosion dirmyg 

5.27 Bydd ymateb y llys i ddirmyg ymddangosiadol yn dibynnu ar yr amgylchiadau.66 
Gellir, wrth gwrs, anwybyddu mân darfiad.67 Os na ellir ei anwybyddu, gall y llys 
yn syml dderbyn ymddiheuriad gan y person a pheidio â chymryd unrhyw gamau 
pellach. 

5.28 Gall barnwyr rybuddio person i beidio â pharhau â’r ymddygiad difrïol neu sy’n 
tarfu ar eraill. Gellir mynd â pherson sy’n tarfu ar yr achos o’r llys, hyd yn oed os 
mai’r cyhuddedig yw’r person hwnnw, ac mewn achosion eithafol gan y treial fynd 
ymlaen yn ei absenoldeb ef neu hi.68 Mae llysoedd yn debygol o fod yn effro i 
ymdrechion i darfu ar yr achos er budd y diffynnydd (neu rywun arall) trwy achosi 
iddo gael ei ohirio. 

5.29 Bydd rhai mathau o ymddygiad yn gyfystyr â throseddau troseddol yn ogystal â 
dirmyg llys.69 Mae o fewn disgresiwn y llys i benderfynu symud ymlaen ar sail 
dirmyg neu adael i’r awdurdod erlyn gymryd cyfrifoldeb dros y mater.70 Fe wnaeth 
y llys yn S71 restru ffactorau sy’n berthnasol i ddefnyddio disgresiwn. Efallai y 
gellid cychwyn erlyniad yn gyflym ond fe bydd erlyniad ar wahân bron bob amser 
yn ffordd fwy hirfaith o symud ymlaen. 

5.30 Os nad yw’r barnwr yn ymdrin â’r dirmyg yn un o’r ffyrdd a ddisgrifir uchod, gall ef 
neu hi gyfeirio’r mater at y Twrnai Cyffredinol er mwyn i’r Twrnai benderfynu a yw 
am wneud cais i’r Uchel Lys am orchymyn traddodi am ddirmyg llys.72 Gellir 

 

64  Hansard (HL), 9 Rhagfyr 1980, cyf 415, colofnau 672 a 677; Hansard (HL),15 Ionawr 1981, 
cyf 416, colofnau 222 and 223.  

65  Yn ôl A-G v BBC [1981] AC 303, mae’r cwestwn a oes gan y llys neu dribiwnlys 
awdurdodaeth i weithredu ar ddirmyg yn dibynnu ar ddiben y fforwm. 

66  Fe wnaeth un Barnwr Rhanbarth atafaelu brechdannau rhywun a ddechreuodd eu bwyta 
yn y llys. 

67 Er enghraifft, cymeradwyodd y Llys Apêl benderfyniad barnwr i beidio â chymryd unrhyw 
gamau ynghylch twrw o’r oriel gyhoeddus yn Linnell [2009] EWCA Crim 2920. Mae rhai 
Barnwyr Rhanbarthol wedi dweud wrthym eu bod yn cael byddardod dewisol yn 
ddefnyddiol. 

68  Nid yw gweithredu fel hyn yn rhagwahardd cymryd camau yn erbyn y diffynnydd am 
ddirmyg. Gweler Baker [2008] EWCA Crim 334, [2008] All ER (D) 201 (Ebr). 

69  Gall troseddau statudol eraill y gellid eu cyflawni fod yn droseddau troseddol cyffredinol, yn 
enwedig troseddau’r drefn gyhoeddus neu wyrdroi cwrs cyfiawnder, a/neu droseddau sy’n 
benodol i gyfranogwyr mewn achosion llys (megis rheithwyr neu dystion – gweler 
paragraffau 5.14 i 5.19 uchod), neu fygwth tyst posibl neu dyst gwirioneddol yn groes i 
adran 51(1) neu (2) o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a’r Drefn Gyhoeddus 1994. Trosedd 
arall allai fod methu ag adlewyrchu gwir natur y drwgweithredu. 

70  S [2008] EWCA Crim 138 [17], [2008] Criminal Law Review 716. HHJ Noda Tain fod y Llys 
Apêl mewn achosion o fygwth tystion yn ymddangos yn fodlon rhoi disgresiwn helaeth i 
farnwr y treial o ran pa gamau i’w cymryd: P Tain, “Crown Court Contempt” (2008) 152(7) 
Solicitors’ Journal 16. 

71  [2008] EWCA Crim 138, [2008] Criminal Law Review 716. 
72  Gweler adran 45(4) o Ddeddf Uwchlysoedd 1981; Rheolau’r Goruchaf Lys Gorchymyn 52, 

rr 5 a 1(2). Mae gan yr Uchel Lys awdurdodaeth gydredol dros ddirmyg yn wyneb Llys y 
Goron.  
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gohirio’r cwestiwn o sut i ymdrin â’r dirmyg honedig tan, er enghraifft, ddiwedd y 
treial.73 

Gan achos dirmyg yn Llys y Goron  

5.31 Mae gan Lys y Goron awdurdodaeth gynhenid i ymdrin ei hun ag achosion o 
ddirmyg yn wyneb y llys. Caiff y weithrefn ar gyfer mynd i’r afael â dirmyg yn 
wyneb Llys y Goron ei llywodraethu gan Reolau Trefniadaeth Troseddol Rhan 62, 
adran 2, “Dirmyg Llys trwy Rwysro, Tarfu, etc”.74 Mae’r rheolau hyn y caniatáu i 
Lys y Goron beidio â chymryd unrhyw gamau pellach (yn dilyn esboniad ac 
ymddiheuriad posibl), i ymchwilio i’r dirmyg honedig “yn y fan a’r lle”, neu ohirio’r 
ymchwiliad. Gall y llys, ar unrhyw gam, benderfynu peidio â mynd ar ôl y mater. 
Pa bynnag lwybr a ddewisir, rhaid i’r diffynnydd gael ei drin yn deg a rhaid parchu 
ei hawliau ef neu hi o dan erthygl 6 Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop.75 Yn y naill 
neu’r llall, mae angen i ddirmyg gael ei brofi i’r safon droseddol:76 rhaid i’r barnwr 
fod yn sicr y tu hwnt i amheuaeth resymol bod C wedi cyflawni’r dirmyg. 

5.32 Datgelodd arolwg o 100 o farnwyr Llys y Goron yn 2012, y bu i 43 ymateb, 
nad oeddent ond wedi ymdrin ag wyth achos o ddirmyg yn wyneb Llys y 
Goron o fewn y 12 mis blaenorol.77 Ym mhrofiad ymgyngoreion, a yw hyn 
yn gynrychioliadol o wir niferoedd achosion dirmyg yn wyneb Llys y 
Goron? 

PŴER I REMANDIO AR FECHNÏAETH NEU YN Y DDALFA CYN CANFYDDIAD O 
DDIRMYG 

5.33 Mae gan y llys bwerau cynhenid i reoli achosion.78 Caiff ei ddatgan neu ei dybio 
mewn llawer o achosion y gall y barnwr orchymyn i’r dirmygydd honedig gael ei 
gadw yn y ddalfa hyd nes y dygir ef neu hi’n ôl gerbron y llys er mwyn ymdrin â’r 
dirmyg.79 Os yw pŵer o’r fath yn bod, rhaid iddo fod yn rhinwedd awdurdodaeth 
gynhenid y llys. Er hynny, gallai’r dirmygydd honedig fod â hawl i fechnïaeth yn 
ystod y cyfamser hwnnw. Rhaid mai’r man cychwyn yw bod gan y dirmygydd 

 

73  Ystyriodd y Llys Apêl ohirio’r cwestiwn a gyflawnwyd dirmyg yn Santiago [2005] EWCA 
Crim 556, [2005] 2 Cr App R 24. Gweler hefyd S [2008] EWCA Crim 138, [2008] All ER (D) 
131 (Chwefror). 

74  SI 2011 No 1709. 
75  S [2008] EWCA Crim 138, [2008] All ER (D) 131 (Feb). Trafodir hawliau Erthygl 6 ym 

mharagraffau 5.73 ac yn dilyn isod. 
76 Benham v UK (1996) 22 EHRR 293 (App No 19380/92); Re Bramblevale Ltd [1970] Ch 

128,137. Roedd yr olaf yn achos o ddirmyg sifil. Ni all safon prawf fod yn ddim llai mewn 
dirmyg troseddol. 

77  Gweler canlyniadau’r arolwg o Lys y Goron a gynaliasom, yn Atodiad D. 
78  Atkinson [2011] EWCA Crim 1766 ar [23]. Gweler hefyd baragraffau 5.6 a n 12 uchod. 
79  Gweler, ee. y Rheolau Trefniadaeth Droseddol, rr 62.5 a 62.6; Griffin (1989) 88 Cr App R 

63; Hill [1986] Criminal Law Review 457, CA; Wilkinson v S [2003] EWCA Civ 95, [2003] 1 
WLR 1254; Jales [2007] EWCA Crim 393, [2007] Criminal Law Review 800 ar [8]; ac 
Archbold 28-118. Gweler hefyd y Civil Court Practice 2012 (y Llyfr Gwyrdd): “mewn 
achosion o ddirmyg troseddol (sy’n cynnwys dirmyg yn wyneb y llys … ), mae gan y 
llysoedd uwch bŵer cynhenid o gadw yn y ddalfa hyd nes y bydd y llys yn codi ar ddiwedd 
diwrnod y dirmyg honedig (gweler Delaney v Delaney [1996] QB 387, CA, gan Bingham 
MR ar 401)”: III COT 21.2C. 
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honedig hawl i ryddid,80 a bod hawl bob amser yn y gyfraith gyffredin i wneud cais 
am fechnïaeth. (Pe na byddai cyfraith ddomestig yn caniatáu’r posibilrwydd o 
fechnïaeth, yna byddai’r llys yn gweithredu o fewn ei bwerau i remandio person 
yn y ddalfa (ac yn wir ni allai wneud yn wahanol) ond fe fyddai erthygl 5 yn cael ei 
thorri gan yr union ffaith fod y gyfraith yn gwneud hynny’n ofynnol). 

5.34 Fe wnaeth y Llys Apêl ragdybio bod posibilrwydd o fechnïaeth yn Jales,81 a 
chredwn ei bod yn rhaid bod hyn yn wir. Nid oes unrhyw gyfraith achosion yn 
uniongyrchol ar y pwynt, ond ein barn ni yw na ellir gwadu’r hawl i ryddid ond yn 
unol â Deddf Mechnïaeth 1976.82 Mae hawl i apelio yn erbyn gwrthodiad o 
fechnïaeth mewn achos dirmyg.83  

5.35 Pa’r un bynnag, rhaid i gadw yn y ddalfa gydymffurfio ag erthygl 5 o Gonfensiwn 
Hawliau Dynol Ewrop:84 rhaid iddo gael ei orchymyn gan lys sydd â’r pŵer i 
wneud y gorchymyn, yn unol â’r gyfraith berthnasol, ac ar sail sy’n gydnaws â’r 
eithriadau a’r hawl i ryddid o dan erthygl 5.85 Diben erthygl 5 y gwarchod rhag 
cadw mympwyol yn y ddalfa. Os, felly, mae llys yn gwneud gorchymyn yn 
fympwyol,86 gallai’n hawdd fod yn torri erthygl 5.87 Yn ogystal, os gellir dangos na 
fyddai’r dirmygydd efallai wedi cael ei gadw yn y ddalfa ond am doriadau i erthygl 
6 yn yr achos dirmyg, yna gall ei gadw ef neu hi yn y ddalfa dorri erthygl 5.88 

TYSTIOLAETH ACHLUST 

5.36 Mae cwestiynau’n codi ynghylch pa dystiolaeth y gall llys ei glywed wrth 
ymchwilio i ddirmyg honedig yn wyneb y llys, boed hynny ar unwaith neu’n dilyn 

 

80  “Mae’n hanfodol yng nghyfraith Lloegr fod gan unrhyw unigolyn hawl i’w ryddid oni bai bod 
cyfliawnhad cyfreithiol priodol a chydnabyddedig dros ei amddifadu ohono. Gellir olrhain 
hawl hon yr unigolyn yn ôl i erthygl 29 y Magna Carta (25 Edw 1 (1297)) a’r Ddeiseb Hawl 
(3 Car 1, c 1 (1627)). Nid oes pŵer mympwyo i arestio na chadw yn y ddalfa. Mae’r 
amgylchiadau y gellir amddifadu person o’i ryddid yn rhai amrywiol ond rhaid iddynt i gyd 
fod yn seiliedig ar ryw awdurdod cyfreithiol clir”: Hobhouse LJ yn In Re B (Child Abduction: 
Wardship: Power to Detain) [1994] 2 Family Law Reports 479, 486. 

81 Jales [2007] EWCA Crim 393, [2007] Criminal Law Review 800 at [8]. 
82  Naill ai oherwydd bod achos am ddirmyg yn “achos am drosedd”o fewn ystyr adran 1(1) o 

Ddeddf Mechnïaeth 1976, neu oherwydd bod adran 2 o Ddeddf Habeas Corpus 1679 yn 
berthnasol. Pan ddaw adran 90 o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi 
Troseddwyr 2012 i rym, bydd y tebygolrwydd o’r dirmygydd honedig yn derbyn dedfryd o 
garchar yn berthnasol i’r cwestiwn o fechnïaeth. 

83  Serumaga [2005] EWCA Crim 370, [2005] 1 WLR 3366. 
84  Mae hawl i iawndal am dorri erthygl 5, yn whanol i dorri erthyglau eraill Confensiwn 

Hawliau Dynol Ewrop: adran 9(3) o Ddeddf Hawliau Dynol 1998. 
85  Y paragraff penodol o erthygl 5 a fydd yn berthnasol fydd erthygl 5(1)(c) sy’n caniatáu ar 

gyfer “arestio neu gadw’n gyfreithlon berson yn y ddalfa a gyflawnwyd i’r diben o ddod ag 
ef gerbron yr awdurdod cyfreithiol cymwys ar amheuaeth resymol o fod wedi cyflawni 
trosedd neu’n dianc ar ôl gwneud hynny”: Weston v UK (1981) 3 EHRR 402 (App No 
8083/77). Rhaid i hyn gael ei ddarllen ar y cyd ag erthygl 5(3): Lawless v Ireland (No 3) 
(1961) 1 EHRR 15 (App No 332/57) ar [14]. 

86  Er enghraifft, os yw’r barnwr yn ceisio cosbi C am ei ymddygiad ef neu hi cyn bod 
canfyddiad o ddirmyg wedi bod. 

87  Gweler Benham v UK (1996) EHRR 293 (App No 19380/92); McC (A Minor) v Mullan 
[1985] AC 528; Weston v UK (1981) 3 EHRR 402 (App No 8083/77) (Penderfyniad gan y 
Comisiwm). 

88  Ratra v Department for Constitutional Affairs [2004] EWCA Civ 731 ar [26] a [27]. 
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gohiriad.89 Y cwestiynau yw a yw dystiolaeth achlust yn cael ei ganiatáu o gwbl, 
yn cael ei allgáu o gwbl, neu, os yw’n cael ei allgáu prima facie, yn cael ei 
ganiatáu o dan Deddf Tystiolaeth Sifil 1995, Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, 
neu ar ryw sail arall. Nid oes unrhyw ddatganiad pendant o gyfraith sy’n ateb y 
cwestiynau hyn.90  

5.37 Mae’r darpariaethau achlust yn Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003 yn berthnasol i 
achosion troseddol lle mae rheolau llym tystiolaeth yn berthnasol.91 O ymdrin yn 
gyntaf â’r cwestiwn a yw achos dirmyg yn wyneb y llys yn un sifil neu’n un 
troseddol, mae’n amlwg fod yn rhaid i’r dirmygydd gael ei drin mewn ffordd sy’n 
parchu ei hawliau ef neu hi o dan erthygl 6 Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop,92 
ond nid yw hyn yn setlo’r cwestiwn a yw achos o ddirmyg yn un sifil neu 
droseddol.93 Nid yw chwaith yn setlo’r cwestiwn ai rheolau tystiolaeth sifil neu 
droseddol sy’n berthnasol.94  

5.38 Pan fo Llys y Goron a’r llysoedd ynadon yn gweithredu eu hawdurdodaethau 
troseddol, mae’r ffactorau95 canlynol yn cyfeirio achos dirmyg yn wyneb y llys i 
fod yn achos troseddol: maent yn codi yn ystod achos troseddol; nid ydynt yn 
cael eu cychwyn gan rhywun â rhan yn yr achos; mae’r safon droseddol o brawf 
yn berthnasol; mae amddiffyniadau erthygl 6 Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop 
yn berthnasol; a gall cosb ddilyn o ganlyniad.96 

 

89 Gweler para 5.31 uchod. 
90  Nid yw Shokoya, (1993) 57(1) Journal of Criminal Law 66, na H [2005] EWCA Crim 2083, 

[2006] 1 Cr App R 4 ar [7] yn uniongyrchol ar y pwynt. Yn y cyntaf, achos sy’n dyddio’n ôl 
ynghynt na’r rheolau presennol ar achlust mewn achos troseddol a gynhwysir yn Neddf 
Cyfiawnder Troseddol 2003, ni fyddai’r dystiolaeth i brofi’r dirmyg yn cael ei chaniatáu hyd 
yn oed o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003. Yn yr olaf, barnodd y llys yngylch 
perthnasedd y gyfundrefn achlust yn Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003 i wrandawiadau 
paratoadol a oedd wedi cychwyn cyn i gyfundrefn y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol ddod i 
rym, a defnyddiodd ddull pwrpasol nad yw o anghenraid yn berthnasol i’r mater o dan sylw 
yma. 

91  Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, adran 134(1) ac adran 114. 
92 Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App No 73797/01) a gweler para 5.31 a n 75 

uchod. Mae gan y diffynnydd yr hawl i ddarpariaethau helaethach erthyglau 6(2) a 6(3): 
Daltel Europe Ltd ac eraill v Makki ac eraill [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704 ar 
[29]. 

93  Gellir ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys yng nghwrs achos sifil ond nid yw hyn yn gwneud yr 
achos yn un troseddol o’r herwydd: Daltel (Europe) Ltd (In Liquidation) v Makki (Committal 
for Contempt) [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704. Petai hwn yn amlwg yn achos 
troseddol, yna byddai adran 3(2)(f)(iii) o Ddeddf Erlyn Troseddau 1985 yn ddianghenraid 
oherwydd byddai’n dod o dan adran 3(2)(a). 

94  Mewn achosion dirmyg sifil, mae rheolau sifil tystiolaeth yn Neddf 1995 ar waith, er bod yr 
achos yn un troseddol i ddibenion erthygl 6: Daltel (Europe) Ltd (In Liquidation) v Makki 
(Committal for Contempt) [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704.  

95 Nododd Lloyd LJ rai o’r ffactorau hyn wrth ddod i’r casgliad fod achosion dirmyg mewn 
gwahanol amgylchiadau’n rhai sifil: “mewn achos fel yr un presennol, lle dygir cais am 
draddodi gan rywun sy’n rhan o’r ymgyfreitha, yn yr achos neu mewn perthynas â’r dirmyg 
y dywedir iddo gael ei gyflawni, mae’r fforwm a’r weithdrefn yn arwyddion cryf bod y cais 
yn cael ei nodweddu’n gywir fel achos sifil”: Daltel (Europe) Ltd (In Liquidation) v Makki 
(Committal for Contempt) [2006] EWCA Civ 94, [2006] 1 WLR 2704 ar [38]. 

96  Nodwn, fodd bynnag, nad yw’r ffaith y gall fod canlyniadau cosbol ynddi’i hun o 
angenrheidrwydd yn gwneud achos yn un troseddol: OB v Director of the Serious Fraud 
Office [2012] EWCA Crim 67, [2012] 3 All ER 999 ar [26]. 
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5.39 Os yw’r achos dirmyg yn un troseddol, mae cwestiwn yn dal i fod a yw rheolau 
llym tystiolaeth yn berthnasol. Yn Chal, yn dilyn canfyddiad nad oedd y 
cyhuddedig yn ffit i bledio a sefyll prawf, bu’n rhaid i’r barnwr benderfynu a oedd 
wedi cyflawni’r weithred y cyhuddwyd ef ohoni. Y canlyniadau posibl oedd 
gorchymyn ysbyty, gorchymyn goruchwylio, rhyddhad diamod neu ryddfarnu, ond 
nid oedd yn cynnwys collfarn nac unrhyw gosb. Wrth ystyried a oedd y rheolau 
achlust yn Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003 yn berthnasol, daeth y Llys Apêl i’r 
casgliad y dylai’r un rheolau tystiolaeth gael eu gweithredu “fel petai hwn yn 
dreial troseddol yn yr ystyr fanwl”.97 Gellir cyferbynnu hyn â’r casgliad yn 
Clipston98 lle daliwyd bod achos atafaelu, sy’n rhan o’r broses ddedfrydu yn dilyn 
collfarn, yn un troseddol o ran natur, ond nid yn achos troseddol y mae rheolau 
llym tystiolaeth yn berthnasol iddo.99  

5.40 Gan y gall collfarn a chosb ddilyn dedfryd o ddirmyg yn wyneb y llys, yn ein barn 
ni mae’n dilyn fod achos am ddirmyg yn wyneb y llys yn achos troseddol, a’n barn 
ni, er nad oes unrhyw awdurdod yn uniongyrchol ar y pwynt, yw y byddai’r 
llysoedd yn debygol o’i ddehongli fel achos troseddol y mae rheolau llym 
tystiolaeth yn berthnasol iddo. O’r herwydd, byddai’r rheolau a gynhwysir yn 
Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003 yn berthnasol, ac, yng ngoleuni’r gyfraith 
achosion diweddar, bydd datganiad a ganiateir yn unol â'r rheolau hynny’n 
cydymffurfio ag erthygl 6(3)(d) o Gonfensiwn Hawliau Dynol Ewrop hyd yn oed os 
yw’n dystiolaeth ganolog yn erbyn y cyhuddedig.100 

5.41 A yw ymgyngoreion yn cytuno bod achos am ddirmyg yn wyneb y llys yn 
achos troseddol y mae rheolau llym tystiolaeth yn berthnasol iddo?  

YMCHWILIAD DI-OED 

5.42 Arferid cyfeirio at ymchwiliad di-oed i ddirmyg honedig fel gweithrefn “wirioneddol 
ddiannod”, a byddai’n gweithedu fel y disgrifiwyd gan yr Arglwydd Ustus 
Mustill.101 Mae’r llysoedd wedi datgan lawer gwaith na ddylid defnyddio’r 
weithdrefn ddiannod hon ond pan fetha popeth arall.102 Mae angen i’r weithdrefn 
hon bellach gael ei darllen yn amodol ar y weithdrefn a bennir yn Rhan 62 o’r 
Rheolau Trefniadaeth Droseddol. Mae Rhan 62 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r llys 
esbonio i’r dirmygydd honedig beth y dywedir ei fod ef neu hi wedi’i wneud, bod 
cyngor cyfreithiol ar gael, beth yw pwerau’r llys, y gall ef neu hi esbonio a/neu 
ymddiheuro. Rhaid i’r llys hefyd ganiatáu cyfle rhesymol i’r person gael meddwl a 

 

97  Chal [2007] EWCA Crim 2647, [2008] 2 Cr App R 48 ar [26] (ychwanegwyd y pwyslais). 
98  [2011] EWCA Crim 446, [2011] 2 Cr App R (S) 101. 
99  Clipston [2011] EWCA Crim 446, [2011] 2 Cr App R (S) 101 ar [45]. Ym mharagraff [56] 

dywedodd y llys: “nid yw’r gofynion llym o ran tystiolaeth am brawf o euogrwydd yn cael eu 
trosglwyddo’n arferol i achosion ôl-gollfarnu o’r fath”. 

100 Ar effaith erthygl 6(3)(d) ar y rheolau mewn treialon troseddol gweler Al-Khawaja v UK 
(2012) 54 EHRR 23; Horncastle [2009] UKSC 14, [2010] 1 Cr App R 17; Ibrahim [2012] 
EWCA Crim 837, [2012] 2 Cr App R 32; a Riat [2012] EWCA Crim 1509. 

101  Griffin (1989) 88 Cr App R 63, 67. 
102  Arferid cyfeirio at y weithdrefn y byddai’r llys yn ymdrin â dirmyg honedig yn ddioed fel y 

weithdrefn “wirioneddol ddiannod”. Gweler, ee, Moran (1985) 81 Cr App R 51 gan Lawton 
LJ, Griffin (1989) 88 Cr App R 63 by Mustill LJ, R v Tamworth Justices ex p Walsh [1994] 
Crown Office Digest 277 gan McCowan LJ. Am enghraifft o achos diweddar lle cafodd 
defnydd o’r weithdrefn hon ei chyfiawnhau, gweler Phelps [2009] EWCA Crim 2308, [2010] 
2 Cr App R (S) 1. 
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chymryd cyngor.103 Felly, hyd yn oed lle mae’r llys yn symud ymlaen i ymdrin â’r 
dirmyg yn ddi-oed, mae amrywiol amddiffyniadau ar gael i’r dirmygydd honedig. 
Darperir amddiffyniadau pellach os caiff yr ymchwiliad ei ohirio.104 

COSBAU 

5.43 Unwaith mae canfyddiad o ddirmyg yn wyneb y llys105 nid oes unrhyw bŵer i 
ohirio dedfryd, nag i remandio cyn dedfrydu,106 er bod pŵer i remandio i ddisgwyl 
adroddiad ar gyflwr meddyliol y dirmygydd.107  

5.44 Y cosbau sydd ar gael i Lys y Goron yw carcharu am uchafswm o ddwy 
flynedd108 a/neu ddirwy.109 Gall y ddedfryd o garchar fod yn gydredol neu’n olynol 
i gyfnod o garchar a osodwyd yn dilyn collfarn.110 Nid oes unrhyw bŵer i osod 
dedfryd gymunedol na chosb ddigarchar ac eithrio dirwy,111 er y gall y llys wneud 
gorchymyn ysbyty.112 Gall dedfryd o garchar fod yn un ohiriedig.113 O ran 
cymesuredd, nid oes unrhyw reol na chanllawiau ffurfiol, ond yn y gyfraith 
achosion mae’n amlwg bod y llysoedd yn cadw mewn cof gymesuredd y gosb â 
nodweddion yr achos.114 Mae’r darpariaethau statudol ar gyfer rhyddhau cynnar 
yn berthnasol i ddirmygwyr.115 

5.45 Ymddengys y bydd canfyddiad o ddirmyg yn cael ei chofnodi ar Gyfrifiadur 
Cenedlaethol yr Heddlu116 ac y bydd yn cael ei ddatgelu o dan rai amgylchiadau 
gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.117 

 

103 CrimPR, rr 62.5(2) a 62.8. 
104 Gweler CrimPR, rr 62.7 a 62.8. 
105  Wrth wneud canfyddiad o ddirmyg, dylai’r llys ddatgan ei ganfyddiadau o ffaith, a’r broses 

resymu y tu ôl idynt: Goult (1983) 76 Cr App R 140. 
106  Re Stevens and Holness (21 May 1997) QBD (nad adroddwyd). Roedd hyn yn ymwneud 

ag ymyrryd â thyst. 
107  Deddf Iechyd Meddwl 1983, adran 35 a Deddf 1981, adran 14(4A). 
108  Deddf 1981, adran 14(1). 
109  Ac eithrio os yw’r dirmygydd o dan 17, yr unig gosb bosibl yw dirwy: adran 14(2A) o 

Ddeddf 1981. Os yw’r dirmygydd yn 18, 19 neu 20, yna mae adran 108 o Ddeddf Pwerau 
Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000 yn berthnasol. 

110  Stredder [1997] 1 Cr App R (S) 209. 
111  Mae’r Llys Apêl wedi gresynu nad oes unrhyw bŵer i wneud gorchymyn prawf, ac wedi 

mynegi gobaith y byddai’r Senedd yn ystyried creu pŵer o’r fath: Palmer [1992] 1 WLR 
568, [1992] 3 All ER 289. O 1 Rhagfyr 2012 mae’r Swyddfa Cofnodion Troseddol yn uno 
â’r Awdurdod Diogelu Annibynnol i ffurfio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: gweler rhan 
5 o Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012. 

112  Deddf 1981, adran 14(4). 
113  Morris v Crown Office [1970] 2 QB 114,125. 
114  Gweler Montgomery [1995] 2 All ER 28 ac, ee, Hardy [2004] EWCA Crim 3397, [2005] 2 

Cr App R (S) 48 ar [12] gan Rose LJ. 
115  CJA 2003, adran 258. 
116 Mae Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu’n cofnodi collfarnau, fel y diffinnir gan adran 1(4) o 

Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974: “unrhyw ganfyddiad ... mewn unrhyw achos troseddol 
... fod person wedi cyflawni trosedd neu wneud y weithred neu wneud yr hepgoriad y’i 
cyhuddwyd”. Gweler hefyd Haw v Llys Ynadon Westminster [2007] EWHC 2960 (Admin), 
[2008] QB 888 ar [25]. 
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5.46 Mewn achos sifil, gall y dirmygydd gael yr hawl i waredu ei ddirmyg ef neu hi118 – 
mewn geiriau eraill, cael gorchymyn traddodi wedi ei ddileu trwy ymddiheuro i’r 
llys ac, o bosibl, gwneud iawn am y camwedd a wnaed trwy ddirmygu’r llys. Felly, 
er enghraift, lle mae’r dirmyg yn cynnwys methu ag ufuddhau i orchymyn llys, gall 
y dirmygydd gydymffurfio â’r gorchymyn. Mae’n llai eglur a ellir “gwaredu” dirmyg 
yn wyneb y llys mewn achos troseddol fel hyn ar ôl y canfyddiad o ddirmyg a 
phennu cosb.119 Ymddengys mai’r llwybr priodol yw, lle cafodd yr achos dirmyg ei 
gynnal yn brydlon iawn ar ôl y dirmyg, a’r dirmygydd, mewn gwirionedd, wedi 
meddwl eilwaith am ei ymddygiad a phenderfynu ymddiheuro i’r llys, gwneud cais 
i’r llys i gael y ddedfryd wedi’i hamrywio neu ei diddymu.120 Rhaid i’r cais fod i’r 
llys fel yr oedd wedi’i gyfansoddi gan osodwyd y gosb,121 sy’n ymddangos yn 
iawn mewn achos o ddirmyg yn wyneb y llys. 

APELIO O LYS Y GORON 

5.47 Gall person sydd wedi cael ei ganfod o ddirmyg yn wyneb y llys yn Llys y Goron 
apelio yn erbyn y canfyddiad hwnnw, a/neu yn erbyn y ddedfryd, i’r Llys Apêl, fel 
mater o hawl.122 Gall y Llys Apêl wrthdroi neu amrywio gorchymyn Llys y Goron, 
neu gall wneud unrhyw orchymyn fel y gwêl yn dda. Mae apêl o’r Llys Apêl yn 
mynd i’r Goruchaf Lys.123 Gan fod yr hawl statudol i apelio’n bod, ni ellir herio trwy 
adolygiad barnwrol. 

Achosion dirmyg yn y llysoedd ynadon124 

5.48 Gan nad yw llysoedd ynadon yn llysoedd cofnodi, ni allant ond gweithredu’r 
pwerau a roddwyd iddynt trwy statud.125 Wedi dweud hynny, mae o anghenraid 
awdurdodaeth gynhenid i ddiogelu prosesau’r llys ei hun rhag camdriniaeth.126  

 

117 Mae Deddf yr Heddlu 1997 (Rhan 5) yn gwneud darpariaeth i’r Ysgrifennydd Cartref 
gyflwyno tystysgrifau i ymgeiswyr sy’n cynnwys manylion o’u cofnodion troseddol a 
gwybodaeth arall berthnasol. Yng Nghymru a Lloegr caiff y swyddogaeth hon ei chyflawni 
ar hyn o bryd ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. 

118  Delaney v Delaney [1996] QB 387. Gweler Rheolau Trefniadaeth Sifil (Diwygiad Rhif 2) 
2012, r 81.31. 

119  Nid yw Delaney yn berthnasol i achosion o ddirmyg yn wyneb y llys: Phelps [2009] EWCA 
Crim 2308, [2010] 2 Cr App R (S) 1 ar [9]. Ond gweler Deeney lle ymdriniwyd â S am 
ddirmyg trwy wrthod rhoi tystiolaeth, a chyfarwyddodd barnwr y treial “ddod â Mr 
Stephenson yn ôl i’r llys ar bob diwrnod o’r treial, er mwyn iddo gael cyfle i waredu ei 
ddirmyg” – mewn geiriau eraill, i newid ei feddwl a rhoi tystiolaeth: Deeney [2011] EWCA 
Crim 893 ar [24] gan Rix LJ. Lle nad oes gan lys y pŵer i waredu, mae gorchymyn 
traddodi, CrimPR, r 62.4 yn berthnasol. 

120  O dan adran 155(1) o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfryd) 2000: Phelps [2009] 
EWCA Crim 2308, [2010] 2 Cr App R (S) 1 ar [11]. 

121  Adran 155(4) o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000. 
122  O dan adran 13(2)(bb) o Ddeddf Gweinyddu Cyfiawnder 1960. 
123 OB v Director of the Serious Fraud Office [2012] EWCA Crim 901, [2012] 3 All ER 1017. 
124  Datgelodd ein harolwg o 145 o Farnwyr Rhanbarth, y bu i 52 ateb, fod 31 wedi ymdrin ag o 

leiaf un digwyddiad o ddirmyg yn wyneb y llys yn y 12 mis yn 2011/2012. Gweler Atodiad 
D. 

125 Gwnaed y pwynt hwn yn Adroddiad Phillimore, a oedd yn nodi nad oedd gan y llysoedd 
ynadon unrhyw bŵer i gosbi ymddygiad sy’n tarfu ar eraill yn y llys: paragraffau 25, 36 a 
37. 

126  R v Horseferry Road Magistrates’ Court ex p Bennett [1994] 1 AC 42. 
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5.49 Ni chynhwysir pwerau llysoedd ynadon i ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys yn 
adran 12 o Ddeddf 1981.127 Oherwydd bod yr ynadon wedi cael eu cyfyngu gan 
delerau’r statud, ni allant ymdrin â phobl am fathau “adeiladol” o ddirmyg,128 ond 
mae adran 12(1)(a) ei hun yn cyrraedd ymhellach nag ymddygiad yn ystafell y 
llys. Mae Adran 12(1) yn darllen: 

Mae gan lys ynadon awdurdodaeth o dan yr adran hon i ymdrin ag 
unrhyw berson sy’n— 

(a) bwriadus sarhau’r ynad neu’r ynadon, unrhyw dyst gerbron y llys, 
neu swyddog o’r llys neu unrhyw gyfreithiwr neu gwnsler sydd â 
busnes yn y llys, yn ystod eu heisteddiad neu bresenoldeb yn y 
llys neu wrth fynd i’r llys neu ddychwelyd ohono;129 neu’n 

(b) bwriadus darfu ar weithgareddau’r llys neu’n camymddwyn mewn 
ffordd arall yn y llys. 

5.50 Mae’n creu dwy drosedd; yn y ddwy mae’n ofynnol i’r dirmygydd fod wedi 
cyflawni’r weithred o dan sylw “yn fwriadus”. Daliwyd mai ystyr “yn fwriadus”, yn y 
cyd-destun hwn, yw yn fwriadol ac yn ddi-hid.130 Yn rhyfedd, daliwyd nad yw 
“sarhau” yn is-adran (1)(a) yn cynnwys bygythiadau.131 O ran y drosedd yn is-
adran (1)(b) rhaid bod tarfu gwirioneddol ar yr achos, ond gall y tarfu ddod o’r tu 
allan i ystafell y llys.132  

5.51 Gall y llys ymdrin â’r dirmygydd trwy draddodi’r troseddwr i gyfnod penodol o 
ddim mwy na mis yn y ddalfa neu osod dirwy heb fod yn fwy na £2,500, neu’r 
ddau.133 Nid oes unrhyw bŵer o dan y gyfraith gyffredin, i ohirio gorchymyn sy’n 
traddodi’r dirmygydd i’r ddalfa o dan y ddarpariaeth hon. 

 

127  Mae adran 12 wedi’i modelu ar Ddeddf Llysoedd Sirol 1959, adran 157, rhagflaenydd 
adran 118 o Ddeddf Llysoedd Sriol 1984. O safbwynt tystion mae pwerau statudol ar 
wahân yn adran 97(4) o Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980, gweler hyn ym mharagraff 5.15 
uchod. 

128  Sef mathau o ddirmyg nad ydynt “yn wyneb y llys” yn yr ystyr o fod o fewn canfyddiad y llys 
ei hun, ond a gaiff eu trin er hynny fel rhai sy’n ddirmyg yn wyneb y llys. Gweler para 5.7 
uchod, a Blackstone para B14.74. 

129  Mae “swyddog o’r llys” yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw swyddog diogelwch yn y llys a 
gafodd ei aseinio i adeilad y llys lle mae’r llys yn eistedd: gweler Deddf Cyfiawnder 
Troseddol 1991, adran 100, atodlen11, para 29 (cyfrol 12 o Halsbury’s Statutes). 

130  Bodden v Commissioner of Police of the Metropolis [1990] 2 QB 397. 
131  R v Havant Justices ex p Palmer (1985) 149 Justice of the Peace 609. Bu’n rhaid i Lys 

Adrannol gwahanol benderfynu a oedd “sarhau” yn cynnwys bygythiadau mewn 
darpariaeth union yr un fath sy’n berthnasol i’r llysoedd sirol (adran 118(1) o Ddeddf 
Llysoedd Sirol 1984). Daliwyd bod “sarhau” yn cwmpasu bygythiadau: “petai’r llys [sirol] yn 
gallu mynd i’r afael â ‘sarhau’ ond nid ‘bygythiadau’, ni fyddai’r llys yn gallu rhoi diogelwch 
di-oed i’r rheini a fyddai ei angen fwyaf. Byddai mewn perygl o fethu gofalu am ei 
ddefnyddwyr, y mae eu hachosion wedi cael eu hanfon i’r llys hwnnw gan y system”: 
Cyngor Dinas Manceinion v McCann [1999] QB 1214, 1224. 

132 Bodden v Commissioner of Police of the Metropolis [1990] 2 QB 397. Os honnir bod y 
dirmyg wedi ei gyflawni gan gamymddygiad yn y llys (adran 12(1)(b)), a oes yn rhaid i’r 
camymddygiad ddigwydd yn ystafell y llys ei hun? Gweler Borrie and Lowe: The Law of 
Contempt para 13.50. 

133  Deddf 1981. adran 12(2). Fel gyda dirmyg yn Llys y Goron, os yw’r troseddwr o dan 17, yr 
unig gosb yw dirwy: adran 14(2A) o Ddeddf 1981. Os yw’r dirmygydd yn 18, 19 neu 20, 
yna mae adran 108 o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu)  2000 yn berthnasol. 



  

 113

5.52 Datgelodd ein harolwg o 145 o Farnwyr Rhanbarth, y bu i 52 ateb, fod 31 o 
ymatebwyr wedi ymdrin ag o leiaf un enghraifft o ddirmyg yn wyneb y llys 
mewn cyfnod o 12 mis yn 2011/2012.134 Ym mhrofiad ymgyngoreion, a yw 
hyn yn gynrychioliadol o wir nifer yr achosion o ddirmyg yn wyneb y 
llysoedd ynadon? 

GWEITHDREFN 

5.53 Llywodraethir y weithdrefn berthnasol, fel yn Llys y Goron, gan y Rheolau 
Trefniadaeth Droseddol Rhan 62, adran 2, “Dirmyg Llys trwy Rwystro, Tarfu, 
etc”.135 

5.54 Mae gan y llysoedd y pŵer i ddod â’r dirmygydd honedig ger eu bron ac i 
ymchwilio i amgylchiadau’r dirmyg honedig fel pwerau cysylltiedig sy’n 
angenrheidiol ar gyfer gweithredu’r rheini a gynhwysir yn adran.136 Fe fu awgrym 
bod pŵer cynhenid i ohirio achos dirmyg y tu hwnt i ddiwedd y diwrnod hwnnw o’r 
llys,137 ond nid ydym yn ymwybodol o unrhyw achos sy’n cadarnhau bod y pŵer 
hwnnw’n bod. Nid oes unrhyw bŵer remandio mewn sefyllfa o’r fath. 

5.55 Mae adran 12(4) o Ddeddf 1981 yn rhoi pŵer i ynadon ddirymu gorchymyn 
traddodi ac i orchymyn bod dirmygydd yn cael ei ryddhau o’r ddalfa.138 

GWEITHDREFNAU MECHNÏAETH MEWN LLYSOEDD YNADON 

5.56 Fel gyda Llys y Goron, mae’r cwestiwn yn codi a oes hawl gan ddirmygydd 
honedig i fechnïaeth, ac os felly, ar ba sail, ac a yw’r gyfraith yn cydymffurfio ag 
erthygl 5 yn hyn o beth. Gan nad oes unrhyw bŵer o gadw yn y ddalfa y tu hwnt i 
ddiwedd y diwrnod hwnnw o’r llys,139 byddai unrhyw orchymyn a fyddai’n honni 
cadw’r dirmygydd honedig yn y ddalfa’r tu hwnt i’r adeg honno’n anghyfreithlon, 
ac yn torri erthygl 5. Rhaid i’r cwestiwn godi a ddylai’r llys roi sylw i’r mater o 
fechnïaeth hyd yn oed yn ystod yr amser rhwng gorchymyn cadw yn y ddalfa a 
diwedd y diwrnod hwnnw o’r llys (pryd yn mae’n rhaid i’r dirmygydd honedig gael 
ei ryddhau). 

 

134  Gweler Atodiad D am ganlyniadau’r arolwg o Farnwyr Rhanbarth a gynaliasom. 
135  OS 2011 Rhif 1709. Gweler Stones’ Justices’ Manual 2012 para 1.117 ac yn dilyn, 

Blackstone’s B14.77, Archbold 28-117. Gwelir yr egwyddorion hefyd yn Moran (1985) 81 
Cr App R 51. Mae rhan 62 yn disodli’r canllawiau yng Nghyfarwyddyd Ymafer (Troseddol 
wedi’i Gydgrynhoi) [2002]: Stone’s Justices’ Manual 2012 para 1.117. 

136  Bodden v Commissioner of Police of the Metropolis [1990] 2 QB 397 gan Beldam LJ. 
Awgryma Draycott y gallai’r pŵer cysylltiedig fynd cyn belled â chaniatáu i’r fainc gyflwyno 
Gwarant o’r Faint i arestio’r dirmygydd pan fo’r dirmygydd wedi ffoi cyn bod y llys wedi 
ymdrin ag ef: A Draycott, “Contempt of Magistrates’ Courts” (1983) 147 Justice of the 
Peace 548, 550. 

137 A Draycott, “Contempt of Magistrates’ Courts” (1983) 147 Justice of the Peace 548, 550. 
138  Mae’r ddarpariaeth rhyddhau cynnar yn adran 258 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 

yn berthnasol yma hefyd. 
139  Yr hyn y mae’r Rheolau Trefniadaeth Droseddol yn ei alw’n “immediate temporary 

detention”: r 62.5(2)(a)(iii). 
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APELIO O’R LLYSOEDD YNADON 

5.57 Mae’r apêl i’r Uchel Lys trwy’r achos a nodwyd neu adolygiad barnwrol,140 neu i 
Lys y Goron.141 Rhyngddynt, mae’r llwybrau apêl hyn yn caniatáu i ddirmygydd 
apelio fel mater o hawl yn erbyn y canfyddiad o ddirmyg, a/neu yn erbyn y 
ddedfryd ac yn erbyn y dull y gwnaed y canfyddiad neu ddedfryd. 

Y PRIF BROBLEMAU GYDA’R GYFRAITH BRESENNOL 
5.58 Gellir crynhoi’r problemau gyda’r gyfraith fel a ganlynn. 

Diffiniad o’r drosedd 
5.59 Mae sylwebwyr wedi nodi’r diffyg eglurder ynghylch beth sy’n gyfystyr â dirmyg 

yn wyneb y llys.142 Yn benodol, nid yw’r gyfraith yn ddiamwys ynghylch pa elfen 
feddyliol sy’n ofynnol i gyflawni dirmyg yn wyneb y llys yn Llys y Goron,143 tra yn y 
llys ynadon rhaid iddo gael ei gyflawni’n “fwriadus” – sy’n air na byddai aelodau’r 
cyhoedd yn ei ddeall yn rhwydd yn y cyd-destun hwn. Mae rhai awduron wedi 
awgrymu y byddai diffiniad culach o ddirmyg yn wyneb y llys yn ddymunol.144 
Mae angen i’r gyfraith fod yn eglur er mwyn bod yn gydnaws ag erthygl 7 
Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop.145 O siarad yn ymarferol, pan fo pwerau’r llys 
wedi eu cyfyngu i ymdrin â mathau penodol o ymddygiad yw pryd mae wedi bod 
yn bwysig penderfynu pa fathau o ymddygiad sy’n gyfystyr â dirmyg yn wyneb y 
llys.146 

5.60 Gellid dadlau bod adran 12 yn cynnwys mwy nag un drosedd, ac y byddai’n well 
petai’r gwahanol ffyrdd y gellid cyflawni dirmyg yn wyneb y llys wedi cael eu 
gwahanu’n glir. 

5.61 Gellid dadlau hefyd fod hepgor bygythiadau o adran 12147 yn ddiffyg amlwg sydd 
angen ei gywiro. 

Anawsterau gweithdrefnol 
5.62 Gall fod cwestiynau o gysondeb ynghylch sut mae gwahanol lysoedd yn ymdrin â 

dirmyg honedig. Gall barnwr sy’n eistedd yn Llys y Goron gyfeirio dirmyg honedig 
at y Twrnai Cyffredinol er mwyn i gais gael ei wneud i’r Llys Adrannol, neu at 
Wasanaeth Erlyn y Goron iddo ystyried a ddylai fod erlyniad am drosedd 
droseddol, neu ymdrin â’r mater ei hun. Gall mainc neu Farnwr Rhanbarth yn y 

 

140  Haw v Westminster Magistrates’ Court  [2007] EWHC 2960 (Admin), [2008] QB 888. Nid 
oes unrhyw apêl o dan adran 13 Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1960. 

141 Adran 108 o Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980 ac adran 12(5) o Ddeddf 1981. Gweler Scarth 
[2011] EWCA Crim 2228. 

142 Borrie and Lowe: The Law of Contempt para 12.5; Arlidge, Eady and Smith on Contempt 
para 10-11. 

143  Gweler paragraffau 5.9 a 5.10 uchod. 
144 Miller para 4.120. 
145 Dylai’r gyfraith fod yn “ddigon clir a phendant i’w alluogi ef i wybod pa ymddygiad sy’n 

waharddedig cyn iddo’i gyflawni” a bod yn gydnaws ag erthygl 7: Rimmington [2005] UKHL 
63, [2006] 1 AC 459 ar [33] a [34]. Gall “egluro graddol” ddigwydd trwy’r gyfraith achosion: 
SW a CR v UK (1995) 21 EHRR 363 (App No 20166/92). Gweler hefyd Atodiad B. 

146  Gweler y Llyfr Gwyn para 3C-6. 
147  Gweler paragraffau 5.49 a 5.50 uchod. 
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llys ynadon gyfeirio’r mater ar gyfer erlyniad neu weithredu o dan adran 12 o 
Ddeddf 1981. 

5.63 Mae rhinweddau amlwg mewn cyfeirio mater i’w erlyn fel trosedd arall os yw’r 
ymddygiad yn gyfystyr â throsedd o’r fath (megis ymosodiad). Mae tegwch treial 
person cyhuddiedig mewn erlyniad troseddol wedi ei warantu gan amrywiaeth o 
reolau ac arferion,148 tra gallai fod risg, os ymdrinir â dirmyg yn ddiannod, fod 
cyfiawnder diannod yn “ymddangos fel cyfiawnder ffwrdd â hi”.149 Felly, gellid 
dadlau, lle gellir ymdrin ag ymddygiad gan erlyniad troseddol, dyna ddylai fod. 
Mae’r ddadl hon yn arbennig o gryf lle mae’r gosb i’r dirmygydd os caiff ei erlyn 
fel trosedd droseddol arferol yn llai na phetai ef neu hi’n cael eu trin gan y llys am 
ddirmyg. 

5.64 Mae, fodd bynnag, resymau da dros i lys beidio â chyfeirio mater i’w erlyn fel 
trosedd arferol hyd yn oed lle bo hynny’n bosibl, ond i ymdrin ag ef ei hun. Mae’n 
dyrchafu statws y llys, ac felly drefn y gyfraith, i’r llys gael pwerau diannod i 
ymdrin â dirmyg yn ei wyneb.150 Mae angen ymateb hyblyg, cyflym ac effeithlon, i 
alluogi’r llys i reoli ei achosion ei hun,151 yn enwedig lle cafodd y dirmyg ei ganfod 
gan y llys ei hun.152 Gallai ymateb di-oed ac effeithiol atal digwyddiadau pellach o 
ddirmyg.153 

5.65 Os yw’r llys yn penderfynu ymdrin â’r mater ei hun, a chyn gwneud hynny, yn 
ceisio cadw’r dirmygydd honedig yn y ddalfa, mae’r cwestiwn yn codi o raddau 
pwerau’r llys i orchymyn cadw yn y ddalfa a hawl y dirmygydd i fechnïaeth. Mae 
risg cysylltiedig o dorri erthygl 5 Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop. 

5.66 Mewn llysoedd ynadon nid oes unrhyw bŵer i ohirio gwrandawiad y dirmyg y tu 
hwnt i ddiwedd gweithgareddau’r llys y diwrnod hwnnw, nac unrhyw bŵer i 
remandio’r dirmygydd honedig ar fechnïaeth ar gyfer gwrandawiad dilynol. 

5.67 Nid yw’n eglur pan reolau tystiolaeth sy’n berthnasol mewn gwrandawiad dirmyg. 

5.68 Mae’r pwerau cosbi wedi eu cyfyngu i gadw yn y ddalfa a/neu ddirwy. 

 

148 Gweler pennod 4 para 4.68. 
149  Balogh v St Albans Crown Court [1975] QB 73, 90.  
150  Gweler M Chesterman, “Disorder in the Court: The Judge’s Response” (1987) 10(1) 

University of New South Wales Law Journal 32, 43 i 44. 
151 ALRC, Report on Contempt (1987) para 95; Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 2-

27 ac ymlaen. 
152 Fel yn, ee, Jones [2011] EWCA Crim 3179 yn [8] gan Pitchford LJ: “anerchodd y barnwr ei 

sylwadau at yr apelydd ar dri achlysur. Gwelodd drosto’i hun adwaith ddirmygus yr 
apelydd. Nid oedd unrhyw ymchwilio pellach yn ofynnol, nac yn wir yn briodol. Roedd hyn 
yn ddirmyg yn wyneb y llys ... Roedd ymateb yr apelydd i gais y barnwr i ymatal yn amlwg 
ddirmygus yn ystyr y defnydd cyffredin o’r gair hwnnw, ac nid toriad technegol ydoedd o’r 
gofyniad am drefn dda yn y llys.” 

153  Gweler y drafodaeth yn Santiago [2005] EWCA Crim 556, [2005] 2 Cr App R 24, a gweler 
Robertson v HM Advocate [2007] HCJAC 63, 2007 SLT 1153 yn [67]. 
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5.69 Mae’n aneglur a oedd gan y llysoedd ynadon y pŵer i ohirio gorchymyn traddodi 
a wneir o dan adran 12 o Ddeddf 1981, ond mae’n fwy tebygol nad oes ganddynt 
hyn.154 

5.70 Mae’r prosesau y caiff dirmygydd “waredu” ei ddirmyg ef neu hi trwyddynt yn Llys 
y Goron yn aneglur.155  

5.71 Rydym yn awr am edrych yn fanwl ar degwch y weithdrefn ymchwilio di-oed. 

Y weithdrefn ymchwilio di-oed ar gyfer ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys 
5.72 Mae llysoedd wedi pwysleisio mewn nifer o achosion mai diben cael pŵer i 

ymdrin â dirmyg yw diogelu cwrs cyfiawnder.156 Os, fodd bynnag, yw’r weithdrefn 
y mae’r llys yn ceisio gorfodi’i awdurdod trwyddi heb y nodweddion sylfaenol o 
gyfiawnder sydd ar waith mewn achosion troseddol, yna mae’n tanseilio yn 
hytrach na dyrchafu grym y gyfraith.157 

5.73 Gall y broses ddiannod hefyd olygu torri erthygl 6 Llys Hawliau Dynol Ewrop. 
Gellid datrys methiant i gydymffurfio ag erthygl 6 trwy ddarparu hawl i apelio, 
gyda’r canlyniad na fyddai yn y pen draw unrhyw dorri ar erthygl 6.158 Fodd 
bynnag, gallai gweithred o gadw rhywun yn y ddalfa na fyddai wedi digwydd pe 
na bai erthygl 6 wedi cael ei thorri olygu torri erthygl 5. Ystyriwn felly beth sy’n 
ofynnol yn erthygl 6. 

5.74 Mae erthygl 6(3)(a) yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r dirmygydd gael ei hysbysu’n ddi-
oed, mewn iaith y mae ef neu hi’n ei ddeall, ac yn fanwl o natur ac achos y 
cyhuddiad yn ei erbyn ef neu hi.159 Mae rhan 62 o’r Rheolau Trefniadaeth 
Droseddol yn darparu ar gyfer hyn: 62.5(2) a 62.6(3). 

5.75 Mae’r gofyniad o dan erthygl 6(3)(b) am amser a chyfleusterau digonol ar gyfer 
paratoi amddiffyniad yn un o’r prif resymau pam y dylai llys fod yn ofalus iawn o 
weithredu’n rhy ddiannod, a hyd yn oed os yw llys yn ymdrin â dirmyg yn ddi-oed, 

 

154  Arlidge, Eady and Smith on Contempt . Ysgrifennant  ym mharagraff 14-47, “cyn belled â 
bod ynadon yn y cwestiwn, nid oes unrhyw reswm dros dybio na ddylai’r gyfraith 
gyffredinol ynghylch gohirio dedfrydau fod yn berthnasol”. Roedd y CPRC, fodd bynnag, o’r 
farn ei bod hi’n aneglur a yw’r pŵer i ohirio yn yr amgylchiadau hyn yn bodoli: A Proposal 
to Make Further Rules about Contempt (2010) para 41 ac yn dilyn. 

155  Gweler para 5.46 uchod. Nid yw dibyniaeth ar adran 155(1) o Deddf Pwerau Llysoedd 
Troseddol (Dedfrydu) 2000 yn cydweddu’n dda ag adran 14 o Ddeddf 1981. Cymharer 
hefyd ag adran 12(4) o Ddeddf 1981 sy’n ymddangos fel petai’n rhoi dirmygydd yn y 
llysoedd ynadon mewn sefyllfa well. 

156  Gweler, ee, Morris v Crown Office [1970] 2 QB 114, Balogh v St Albans Crown Court 
[1975] QB 73, Powell [1994] 98 Cr App R 224. 

157 Gweler ALRC, Report on Contempt (1987) para 115. 
158 “Ni fydd unrhyw doriad o’r Confensiwn os gellir cywiro materion ar apêl”: Dodds [2002] 

EWCA Crim 1328, [2003] 1 Cr App R 3 ar [13] gan Hedley J, gan ddibynnu ar Edwards v 
UK (1993) 15 EHRR 417 (App No 13071/87). Fodd bynnag, os yw cosb o garchar eisoes 
wedi cael ei gwasanaethu’n llawn cyn yr ymdrinir â’r apêl, yna fe all ddal i fod yn torri 
erthygl 6 hyd yn oed er bod y gyfraith ddomestig yn darparu ar gyfer apêl: gweler 
Lewandowski v Poland (App No 66484/09). 

159  Gweler Schot a Barclay lle dywedodd Rose LJ fod yn rhaid i natur y dirmyg gael ei 
ddiffinio’n glir: [1997] 2 Cr App R 383. 
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rhaid i’r hawl hon gael ei pharchu.160 Caniateir ar gyfer hyn yn Rheolau 
Trefniadaeth Droseddol 62.5(2)(b) a 62.6(3)(b). 

5.76 Gall erthygl 6 ofyn am gynrychiolaeth gyfreithiol,161 o bosibl wedi’i ariannu’n 
gyhoeddus.162 Daliwyd y gellir hepgor cynrychiolaeth gyfreithiol, ond nid yw 
cydnawsedd y farn hon ag erthygl 6 wedi cael ei brofi yn y llysoedd.163 Gall fod yn 
neilltuol o bwysig i’r dirmygydd honedig gael ei gynrychioli’n gyfreithiol ar honiad 
o ddirmyg os oedd ef neu hi’n ddiffynnydd di-gynrychiolaeth ar adeg yr 
ymddygiad yr honnir ei fod yn ddirmyg.164 

5.77 Mae erthygl 6 yn gofyn am wrandawiad teg a chyhoeddus o fewn amser 
rhesymol gan dribiwnlys annibynnol a diduedd a sefydlwyd yn ôl y gyfraith. Yn 
Lewandowski v Gwlad Pwyl165 roedd y dirmygydd wedi cynnwys sarhad wedi’i 
gyfeirio yn erbyn y barnwr yn bersonol yn ei rybudd apêl. Fe wnaeth yr un barnwr 
ganfyddiad o ddirmyg a gosododd y gosb fwyaf llym bosibl. Barnodd Llys Hawliau 
Dynol Ewrop fod hyn wedi torri erthygl 6(1).  

5.78 Mae absenoldeb rhagfarn neu’r hyn a fyddai’n ymddangos fel rhagfarn hefyd yn 
ofynnol gan y gyfraith gyffredin.166 Byddai’r weithdrefn arbennig ar gyfer mynd i’r 
afael â dirmyg yn yr wyneb yn cael ei weld fel rhywbeth anghyfiawn petai’n cael 
ei gweithredu mewn unrhyw honiad troseddol cyffredin. Fel y dywed Kirby P:167  

Pan fo barnwr yn ymdrin yn ddiannod â dirmyg honedig fe allai ar 
unwaith ddod yn ddioddefwr y dirmyg, yn dyst iddo, yr erlynydd sy’n 
penderfynu bod angen cymryd camau a’r barnwr sy’n penderfynu’r 
mater y mae anghydfod yn ei gylch ac yn gosod cosb. 

 

160 Mewn canolfan llysoedd mawr mae’n bosibl fel arfer i’r barnwr wneud trefniadau ar gyfer 
cynrychiolaeth gyfreithiol bron ar unwaith. Fodd bynnag, nid dyma’r sefyllfa ymhobman. 

161 Mae apeliadau yn erbyn canfyddiadau o ddirmyg wedi llwyddo ar y sail nad oedd y barnwr 
wedi rhoi cyfle i’r dirmygydd gael cyngor na chynrychiolaeth gyfreithiol na pharatoi ei 
amddiffyniad: eg, Brommell 94/4066/Y5, CA, R v Ynadon Selby ex p Frame [1991] 2 All 
ER 344, Haslam [2003] EWCA Crim 3444, [2003] All ER (D) 195 (Nov) ar [22].  

162 Gall erthyglau 6(1) a 6(3)(c) ofyn am hyn: Benham v UK (1996) 22 EHRR 293 (App No 
19380/92) ar [64]. Gweler hefyd Steel a Morris v UK (2005) 41 EHRR 22 (App No 
68416/01). Caiff cyllid cyhoeddus ar gyfer cynrychiolaeth mewn achosion dirmyg yn wyneb 
Llys y Goron ei lywodraethu ar hyn o bryd gan adran 12(2)(f) Ddeddf Mynediad at 
Gyfiawnder 1999. Mae’r adran honno wedi cael ei diddymu’n rhagolygol, a bydd adrannau 
14(g) a 15 o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 yn darparu 
ar gyfer cyngor a chynrychiolaeth ar gyfer dirmyg yn wyneb unrhyw lys. 

163  Yn R v Newbury Justices ex p Du Pont (1984) 78 Cr App R 255, 260 gan May LJ, fe 
wnaeth y llys wahaniaethu rhwng achosion lle’r oedd gohiriad yn briodol, a oedd yn 
caniatáu ar gyfer cyngor cyfreithiol, ac achosion lle’r oedd angen i’r llys ymdrin â “tharfiad 
sy’n rhwystro gwaith busnes y llys” a daliodd fod y gwahaniaeth hwn yn cyfiawnhau hepgor 
cynrychiolaeth gyfreithiol yn y math olaf o achos. Nid ydym yn meddwl y byddai’r un 
agwedd o angenrheidrwydd yn cael ei chymryd bellach. 

164  Ymddengys yn rhesymol disgwyl i niferoedd y diffynyddion di-gynrychiolaeth gynyddu yn 
Llys y Goron yn sgil cyflwyno profi modd. 

165  App No 66484/09 ar [45] i [50]. 
166  Mae’r prawf fel y dywedir yn Porter v Magill [2001] UKHL 67, [2002] 2 AC 357 ar [103] gan 

yr Arglwydd Hope: “y cwestiwn yw a fyddai’r sylwedydd teg ei ei farn a gwybodus, ar ôl 
ystyried y ffeithiau, yn dod i’r casgliad bod posibilrwydd gwirioneddol fod y tribiwnlys yn 
rhagfarnllyd”. 

167  European Asian Bank v Wentworth (1986) 5 NSWLR 445, 452. 
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Mae’r rhagdybiaeth o ddieuogrwydd sydd yn erthygl 6(2) yn amlwg mewn perygl 
yn y trefniant hwn.168 

5.79 Un o’r cwestiynau mwy anodd i’r llysoedd fu a ddylid ymdrin â dirmyg honedig 
gan wahanol farnwr neu fainc.169 Os oes anghydfod ynghylch y dirmyg honedig, 
gellid dadlau y dylai’r mater gael ei glywed gan lys arall. Byddai rhai’n dadlau bod 
hyn yn angenrheidiol hyd yn oed os nad oes anghydfod,170 ond mae’r llysoedd 
wedi dal yn wahanol.171 Roedd Comisiwn Diwygio Cyfraith talaith Gorllewin 
Awstralia o’r farn fod y feirniadaeth hon yn gor-ddweud.172 Mae’n bosibl, hyd yn 
oed os yw’r dirmyg yn cael ei glywed gan lys arall, y byddai’r llys hwnnw yn cael 
ei weld fel sefydliad a fyddai’n dueddol o gredu tystiolaeth y barnwr neu’r fainc y 
dywedwyd bod y dirmyg wedi digwydd yn eu llys. Mae Barnwyr Rhanbarth wedi 
gwneud y sylw bod cyfeirio achos at lys arall yn achosi gohirio a tharfu.173 Yn y 
cyswllt hwn, mae diffyg unrhyw bŵer gan yr ynadon i ohirio’r mater tan ddiwrnod 
arall yn dod yn neilltuol o bwysig. 

5.80 Lle bo ymchwiliad i ddirmyg honedig neu ddirmyg y cyfaddefwyd iddo, mae’r 
Rheolau Trefniadaeth Droseddol bellach yn darparu: “(a) nid oes angen i’r llys 
sy’n cynnal yr ymchwiliad gynnwys yr un aelod neu aelodau â’r llys a sylwodd ar 
yr ymddygiad; ond (b) fe all wneud hynny, oni bai y byddai hynny’n annheg i’r 
ymatebydd”.174 Ni does unrhyw ganllawiau penodol ar yr hyn a fyddai’n gyfystyr 
ag annhegwch yn y cyd-destun hwn. 

5.81 Un amgylchiad lle gallai fod yn annheg i’r ymatebydd i’r un un llys gynnal yr 
ymchwiliad i’r dirmyg yw pan fo’r dirmyg honedig yn neilltuol o bersonol i’r barnwr 

 

168  Gweler ALRC, Report on Contempt (1987) para 110. Yn Kyprianou v Cyprus (2007) 44 
EHRR 27 (App No 73797/01), daliodd y Siambr yn unfrydol bod erthygl 6(2) wedi ei thorri 
ond nid oedd y Siambr Fawr, ar ôl canfod erthygl 6(a) wedi ei thorri, yn meddwl bod y gŵyn 
am dorri erthygl 6(2) angen ystyriaeth ar wahân. Mewn barn a oedd yn anghytuno, credai’r 
Barnwr Costa bod y torri hwn yn hunan-amlwg lle’r oedd y llys wedi cynnig i’r dirmygydd y 
dewis rhwng ple o ystyriaethau lliniarol neu dynnu ei ddatganiad yn ôl: para [O-IV6]. 

169 Gweler Haslam [2003] EWCA Crim 3444; Wilkinson v S [2003] EWCA Civ 95, [2003] 1 
WLR 1254; Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App No 73797/01); Robertson v HM 
Advocate [2007] HCJAC 63, 2007 SLT 1153; Santiago [2005] EWCA Crim 556, [2005] 2 
Cr App R 24. 

170  Dadleua Emilianides fod Wilkinson v S [2003] EWCA Civ 95, [2003] 1 WLR 1254 wedi cael 
ei benderfynu’n anghywir a’i fod yn dilyn o Kyprianou v Cyprus (2007) 44 EHRR 27 (App 
No 73797/01) “fod yn rhaid rhoi’r gorau’n llwyr i’r arfer, lle mae’r barnwr yn ymdrin â dirmyg 
yn wyneb y llys ... ei hun, gan ei fod yn torri erthygl 6(1) … .”: A Emilianides, “Contempt in 
the Face of the Court and the Right to a Fair Trial” (2005) 13(3) European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice 401, 411. 

171  Lle nad oes anghydfod ynghylch y ffeithiau hanfodol mae’n agored i’r barnwr ymdrin â’r 
mater ei hun gan na fyddai sylwedydd teg ei farn yn dod i’r casgliad fod posibilrwydd 
gwirioneddol o ragfarn: Wilkinson v S [2003] EWCA Civ 95, [2003] 1 WLR 1254. 

172  Comisiwn Diwygio Cyfraith Gorllewin Awstralia, Review of the Law of Contempt (2003) 
p 72. 

173  Mae Goruchaf Lys Seland Newydd wedi cyfeirio at “yr angen am frys” fel cyfiawnhad dros 
y weithdrefn wirioneddol ddiannod: Solicitor General v Siemer [2010] NZSC 54 ar [34], gan 
ddibynnu ar Borrie and Lowe: The Law of Contempt (3ydd arg 1996) para 473. Gweler A T 
H Smith, Reforming the New Zealand Law of Contempt of Court: An Issues/Discussion 
Paper (2011) para 5.6, http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/contempt_of_court.pdf 
(gwelwyd ddiwethaf 1 Tachwedd 2012). 

174  CrimPR, r 62.8(5). 
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neu ynad.175 Er ei bod yn rhesymol disgwyl gradd uwch o wydnwch neu 
wrthrychedd gan y barnwr/ynad na chan berson lleyg at gael ei ddifrïo a’i sarhau, 
yn rhinwedd hyfforddiant a’r rôl, gallai sarhad neu fygythiadau sydd wedi’u 
cyfeirio’n bersonol beri i sylwedydd amau y gallai’r person sy’n cael ei ddifrïo fod 
yn ddiduedd.176  

5.82 A ddylai fod canllawiau penodol i’r llysoedd ynghylch pa pryd y dylai 
ymchwiliad i ddirmyg honedig yn wyneb y llys gael ei drosglwyddo i lys 
arall, ac os felly, pa ffactorau a fyddai’n gwneud y cam hwnnw’n ddymunol 
yng ngolwg ymgyngoreion? Gallai ffactorau o’r fath fod: 

(1) pan fo’r dirmyg honedig wedi’i gyfeirio at y barnwr neu ynad yn 
bersonol; a/neu 

(2) pan fo cwestiynau o ffaith sydd angen eu datrys. 

 

DIRMYG YN WYNEB Y LLYS FEL FFURF UNIGRYW O ACHOS 
5.83 Natur gymysg sydd i achosion dirmyg yn wyneb y llys: rhannol ddisgyblaethol a 

rhannol droseddol, ac mae’r ffaith hon yn sail i rai o’r problemau y cyfeirir atynt 
uchod. Y cysylltiad rhwng yr agweddau hyn o’r achosion yw’r defnydd o fesurau 
cosbedigol i orfodi’r ddisgyblaeth, ac i atal ymddygiad na fydd y llysoedd yn ei 
oddef. Er enghraifft, yn Santiago177 fe wnaeth y Llys Apêl dderbyn bod y 
bygythiad o achos ddiannod am ddirmyg yn debygol o fod yn fwy effeithiol wrth 
rwystro tarfu na chyfeirio ymosodiad honedig at Wasanaeth Erlyn y Goron am 
erlyniad diweddarach.178 

5.84 Nid yw dirmyg yn wyneb y llys yn drosedd droseddol nodweddiadol. Ni ellir trin 
canfyddiad o ddirmyg fel collfarn i rai dibenion,179 ond fe ellir i ddibenion eraill,180 
a bydd yn arwain at ddedfryd. Caiff person sy’n cael ei garcharu am ddirmyg ei 

 

175 Cymharer y sefyllfa lle nad yw’r barnwr wedi sylwi ar y dirmyg honedig, lle gellir ei ystyried 
ef neu hi fel tribiwnlys annibynnol a diduedd i ddibenion yr achos dirmyg: MacLeod [2001] 
Criminal Law Review 589. 

176 Mae penderfyniadau ynghylch mechnïaeth hefyd yn golygu’r hawl i dribiwnlys annibynnol a 
diduedd, felly gall fod achosion lle dylid trosglwyddo’r penderfyniad am fechnïaeth i lys 
arall. 

177  [2005] EWCA Crim 556, [2005] 2 Cr App R 24. 
178  Fe wnaed y pwynt hwn gan Gomisiwn Diwygio Cyfraith Hong Kong yn ei adroddiad: 

Contempt of Court [1987] HKLRC 1 para 4.2. 
179 Gweler R v Newbury Justices ex p Du Pont (1983) 148 Justice of the Peace 248. Ni fyddai 

angen adran 12(2A) o Ddeddf 1981 Act petai achos o dan adran 12 yn achos am drosedd 
droseddol gyffredin. Ni fyddai angen yr hawl i apelio a ddarperir gan adran 13 o Ddeddf 
Gweinyddu Cyfiawnder 1960 petai canfyddiad o ddirmyg yn gollfarn droseddol. 

180 Gweler para 5.45 uchod a Haw v Westminster Magistrates’ Court [2007] EWHC 2960 
(Admin), [2008] QB 888 ar [25]. 
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drin yn wahanol o dan y gyfraith i garcharorion eraill.181 Mae’n gwestiwn a yw 
achos dirmyg yn wyneb y llys yn achos troseddol.182  

5.85 Nid yw bob amser yn amlwg pa rai o’r rheolau a’r gweithdrefnau safonol sy’n 
berthnasol i droseddau troseddol cyffredin sy’n berthnasol i achosion dirmyg.183 
Mae’r angen y gall fod ar lys i weithredu ar frys i ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys 
er mwyn cynnal rheolaeth o’r achos yn golygu, yn ein barn ni, nad yw o gymorth 
creu trosedd droseddol newydd sy’n denu’r holl brosesau a gweithdrefnau 
troseddol safonol, nac i ystyried dirmyg yn wyneb y llys fel trosedd droseddol i 
bob diben.  

CYNIGION AMODOL AR GYFER DIWYGIO 

Llys y Goron 
5.86 Cynigiwn dri dewis i ymgyngoreion eu hystyried. Y cyntaf yw gadael y gyfraith fel 

y mae, a gadael y gyfraith gyffredin i ddatrys anawster os codant. 

5.87 Yr ail ddewis yw diddymu’r pŵer o dan y gyfraith gyffredin i Lys y Goron ei hun 
ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys, a chreu pŵer newydd, statudol i’r Llys ymdrin â 
dirmyg o’r fath. Gellid modelu’r pŵer hwnnw ar adran 12 o Ddeddf 1981 ac adran 
118 Ddeddf Llysoedd Sirol 1984.184 Byddai’r dewis hwn yn creu gradd helaeth o 
gysondeb rhwng llysoedd ynadon, llysoedd sirol a Llys y Goron. Byddai’r pŵer 
statudol gan Lys y Goron yn ei holl awdurdodaethau: nid oes unrhyw gyfiawnhad 
i bwerau’r llys wahaniaethu wrth ddibynnu a yw’r achos gerbron yn ail-
wrandawiad o’r llysoedd ynadon, yn dreial, neu’n fater sifil. 

5.88 Y trydydd dewis yw pŵer statudol newydd a fyddai’n berthnasol i Lys y Goron ac 
i’r llysoedd ynadon,185 sy’n debyg i bwerau presennol y llysoedd ynadon a’r 

 

181 Mae adran 258 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 yn ddarpariaeth sy’n caniatáu ar 
gyfer rhyddhau carcharorion yn gynnar. Dywed adran 258(1) fod hyn yn berthnasol i’r 
rheini a draddodir i garchar am fethu â thalu dirwy a oedd yn gosb o ganlyniad i gollfarn, ac 
i’r rheini a draddodir i garchar am ddirmyg llys. (Y ddarpariaeth rhyddhau cynnar sy’n 
berthnasol i’r mwyafrif o garcharorion, sef “carcharorion tymor sefydlog” ac eithrio’i rheini 
sydd â thymor estynedig, yw adran 244.) Mae’r ffaith ei bod yn angenrheidiol ei gynnwys 
yn dangos nad yw adran 244 yn berthnasol. Mae rheolau arbennig ar waith unwaith y mae 
ef neu hi wedi cael ei garcharu am ddirmyg: Rheolau Carcharau 1999, r 7(3). Nid yw 
carcharorion sy’n cael eu traddodi am ddirmyg llys yn colli’r hawl i bleidleisio. 

182 Gweler paragraffau 5.37 i 5.41 uchod. 
183 Gweler, ee, y drafodaeth ynghylch rheolau achlust ym mharagraff 5.36 ac yn dilyn a 

pharagraff 5.101 ac yn dilyn. Gweler hefyd Jones [1996] Criminal Law Review 806. Nid 
oes “unrhyw gwestiwn o bledio yn ystyr arferol y gair”: R v Newbury Justices ex p Du Pont 
(1984) 148 Justice of the Peace 248, (1984) 78 Cr App R 255, 259 gan May LJ. Gweler 
Arlidge, Eady and Smith on Contempt para 3-60. 

184  Posibilrwydd arall a awgrymwyd yw cyfyngu’r weithdrefn wirioneddol ddiannod i 
ddirmygwyr na ellir yn llythrennol i symud o’r llys; gweler Miller para 4.120. Fodd bynnag, 
nid ymddengys hyn yn ymarferol, gan ei bod hi bob amser yn agored i’r llys beri bod y 
person sy’n tarfu ar yr achos yn cael ei symud o ystafell y llys (gweler para 5.28 uchod). 
Gall achos fynd yn ei flaen hyd yn oed yn absenoldeb y cyhuddedig mewn achosion 
eithafol. 

185  Nodwn fod Comisiwn Cyfraith Seland Newydd wedi cynnig darpariaeth gyffredinol sy’n 
ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys: Review of the Judicature Act 1908 (2012) IP29 para 5.17, 
ac mae Comisiwn Diwygio Cyfraith talaith Gorllewin Awstralia wedi gwneud argymhelliad 
tebyg yn Review of the Law of Contempt (2003) t 61.  
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llysoedd sirol, ond yn eglurach, a heb ddiffygion adran 12.186 Byddai’n cymryd lle 
pwerau presennol yr ynadon yn adran 12 o Ddeddf 1981. Nid ydym ar hyn o bryd 
yn ymwneud â drafftio ond rydym yn cynnig yn amodol bŵer statudol i 
ymdrin â bygythiadau neu sarhad bwriadol i bobl yn y llys neu ei gyffiniau a 
chamymddygiad yn y llys neu ei gyffiniau a gyflawnwyd gyda’r bwriad y 
bydd neu y gall fod tarfu ar yr achos. 

5.89 Byddai’r pŵer arfaethedig yn: 

(a) egluro lle gellir cyflawni’r math hwn o ddirmyg llys; 

(b) ymestyn i achosion o fygythiadau gan C (yn wahanol i adran 12 o 
Ddeddf); 

(c) egluro pa elfen feddyliol sy’n rhaid i C ei chael wrth gyflawni’r 
ymddygiad sy’n gyfystyr â’r dirmyg; ac 

(d) ymestyn amddiffyniad y llys i unrhyw berson sy’n ymwneud â 
busnes swyddogol gweinyddu cyfiawnder yn y llys, a fyddai’n 
cynnwys swyddog o’r llys (megis cwnstabl neu swyddog 
diogelwch, cyfieithydd, swyddog prawf), ymgynghorwyr 
cyfreithiol,  a chyfeillion a pherthnasau tystion a’r cyhuddedig. 

Cadw’r dirmygydd honedig yn y ddalfa 

5.90 Mae’r Rheolau Trefniadaeth Droseddol yn cyfeirio at y pŵer o “gadw dros dro di-
oed”, ac mae’r pŵer hwn yn gynhenid yn Llys y Goron ac yn statudol yn y 
llysoedd ynadon.187 Nid ydym yn ceisio ymyrryd â bodolaeth y pŵer pwysig hwn, 
sydd â’r diben o adfer trefn. 

5.91 Fodd bynnag, credwn fod yn rhaid rhoi isafswm o rai hawliau i’r dirmygydd 
honedig, unwaith y mae wedi ei gadw yn y ddalfa. Byddai’n briodol petai 
rhywbeth tebyg i’r hawliau sydd ar gael i rywun sydd wedi ei arestio a’i ddal yn y 
ddalfa (trefnu bod rhywun yn cael gwybod am y cadw a cheisio cyngor cyfreithiol 
o dan adrannau 56 a 58 o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984) 
yn amlwg ar waith. Mae’n debyg y bydd C wedi cael ei gynghori gan y llys, yn 
unol â rheol 62.5(2)(vi), y gall ef neu hi geisio cyngor cyfreithiol, ond dylai fod, yn 
ein barn ni, hawliau statudol o’r math yma i berson sy’n cael ei gadw yn y 
ddalfa.188  

5.92 Rydym felly, yn cynnig yn amodol y bydd, lle bo Llys y Goron neu’r llys 
ynadon wedi gorchymyn cadw C yn y ddalfa dros dro’n ddi-oed, hawl gan 
C, os yw ef neu hi’n gofyn am hynny, bod un cyfaill neu berthynas yn cael 
eu hysbysu, cyn gynted ag sy’n ymarferol, ag y mae ef neu hi’n cael eu 
cadw, ac, os yw ef neu hi’n gofyn am hynny, ymgynghori â chynrychiolydd 
preifat yn breifat ar unrhyw adeg. 

5.93 Bydd y dirmygydd honedig yn cael ei ddwyn yn ôl i’r llys. O dan y gyfraith 
bresennol, yn y llys ynadon rhaid i hyn fod cyn i’r llys godi’r diwrnod hwnnw. Yn 
Llys y Goron, rhaid i hyn fod dim hwyrach na’r diwrnod busnes nesaf. Ar y pwynt 

 

186  Gweler paragraffau 5.49 a 5.50 uchod. 
187  CrimPR, r 62.5. 
188 Gan gynnwys hawl i gyngor cyfreithiol am ddim ar y cam hwn. 
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hwn fe fydd y llys yn adolygu’r achos. Gallai’r diwrnod busnes nesaf, yn yr achos 
gwaethaf yn ddamcaniaethol, fod bum diwrnod yn hwyrach. Mae hyn yn gyfnod 
llawer rhy hir i berson gael ei gadw yn y ddalfa heb adolygu hynny; mae cadw yn 
y ddalfa heb adolygiad dros benwythnos gŵyl y banc hyd yn oed, nad yw’n 
annhebygol, yn rhy hir yn ein barn ni.189 Cynigiwn y dylid adolygu cadwedigaeth 
di-oed dros dro C yn y ddalfa ddim hwyrach na diwedd y diwrnod y cafodd y 
cadw ei orchymyn gyntaf. Yn yr adolygiad hwnnw, byddai Deddf Mechnïaeth 
1976 yn berthnasol, gyda hawl i fechnïaeth yn y dull arferol,190 a hawl i apelio yn 
erbyn gwrthodiad o fechnïaeth.191 Gan mai un o’r seiliau y gellir gwrthod 
mechnïaeth yw “bod y llys yn fodlon nad yw wedi bod yn ymarferol cael digon o 
wybodaeth i’r diben o wneud y penderfyniadau sy’n ofynnol gan y Rhan hon o’r 
Atodlen oherwydd prinder amser ers cychwyn yr achos yn ei erbyn”,192 gallai’r llys 
ohirio agwedd mechnïaeth yr achos tan y diwrnod wedyn pe bai angen. 

5.94 Pan adolygir cadwedigaeth yn y ddalfa, os yw Llys y Goron yn gohirio ymdrin â’r 
achos, rhaid iddo orchymyn rhyddhau C.193 Ni welwn yr angen am bŵer 
ychwanegol i gadw y tu hwnt i’r pwynt hwnnw. 

5.95 Cynigiwn yn benodol y dylai Llys y Goron gael y pwerau statudol penodol 
canlynol: 

(1) ei gwneud hi’n ofynnol i swyddog o’r llys neu gwnstabl gymryd C i’r 
ddalfa i ddibenion cadw dros dro di-oed; 

(2) yn dilyn canfyddiad o ddirmyg, gosod dirwy a/neu dymor o garchar; 

(3) gohirio gorchymyn traddodi; a 

(4) dileu gorchymyn traddodi a gorchymyn rhyddhau C. 

5.96 Cynigiwn yn amodol: os yw Llys y Goron yn gorchymyn cadw C yn y ddalfa 
dros dro’n ddi-oed, yna y dylid dod â C yn ôl i’r llys ddim hwyrach na 
diwedd y diwrnod hwnnw yn y llys pryd y bydd y llys yn caniatáu 
mechnïaeth, yn amodol neu’n ddiamod, oni bai y dangosir un o’r eithriadau 
i’r hawl i fechnïaeth yn Neddf Mechnïaeth 1976. 

5.97 Wrth gwneud canfyddiad o ddirmyg, mae’n ofynnol i’r llys ddatgan ei 
ganfyddiadau o ffaith, a’r broses o resymu y tu ôl iddynt.194 A oes pwerau eraill y 
mae ymgyngoreion o’r farn fod ar lysoedd eu hangen neu ddyletswyddau y 
dylai’r llys eu cael mewn perthynas â dedfrydu am ddirmyg yn wyneb y 
llys? 

 

189  Daliodd y Llys Apêl yn Wilkinson fod dod â C yn ôl i’r llys ar y dydd Llun yn dilyn cael ei 
gadw yn y ddalfa ar y dydd Iau yn “derfyn eithaf yr hyn a allai fod yn gyfreithlon neu’n 
dderbyniol”: Wilkinson v S [2003] EWCA Civ 95, [2003] 1 WLR 1254 ar [22] gan Hale LJ. 

190 Os ymddengys ar y pwynt hwnnw, hyd yn oed os caiff y dirmyg ei addef neu ei brofi, na 
fyddai’r dirmygydd yn derbyn dedfryd o garchar, yna, unwaith mae adran 90 o Ddeddf 
Cyngor Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 mewn grym, ni ellir gwrthod 
mechnïaeth. 

191  Gweler para 5.34 uchod. Byddai rhan 19 o’r Rheolau Trefniadaeth Droseddol yn 
berthnasol. 

192  Atodlen 1, Rhan 1, para 5 i Ddeddf Mechnïaeth 1976. 
193  CrimPR, r 62.6(4)(c)(ii). 
194 Goult (1983) 76 Cr App R 140. 
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5.98 Er enghraifft, a yw ymgyngoreion yn meddwl bod angen am bŵer i 
remandio person ar ôl canfyddiad o ddirmyg ond cyn dedfrydu, bod 
adroddiadau’n cael eu darparu i roi gwybodaeth ar gyfer dedfrydu? 

5.99 Nodwn uchod195 fod gan y barnwr ddisgresiwn o ran sut i ymdrin ag ymddygiad 
sy’n ymddangos i fod yn ddirmyg llys. Mewn rhai achosion gall yr ymddygiad fod 
yn gyfystyr â throsedd y gellid ei erlyn yn y ffordd gyffredin. Lle bo’r barnwr yn 
penderfynu ymdrin ag ef fel dirmyg a lle bo canfyddiad o ddirmyg, mae’r cwestiwn 
yn codi a yw’r lefel debygol o gosb a fyddai wedi dilyn erlyniad yn berthnasol i’r 
gosb am y dirmyg. Gall fod yn ystyriaeth gyfreithlon,196 ond a ddylai fod yn 
ofynnol i’r llys roi ystyriaeth i’r gosb debygol a fyddai wedi dilyn collfarn? 

Uchafswm cosb 

5.100 Uchafswm y gosb yn Llys y Goron o dan y gyfraith bresennol yw dwy flynedd o 
garchar,197 tra mai uchafswm y gosb am yr un ymddygiad yn y llysoedd ynadon 
yw mis o garchar. Mae hyn yn anghysonder mawr. Yn ogystal, ychydig o 
achosion fydd lle byddai’r ymddygiad sy’n gyfystyr â dirmyg yn wyneb y llys yn 
haeddu dwy flynedd o garchar. A yw ymgyngoreion o’r farn fod unrhyw angen 
i leihau uchafswm y ddedfryd? Os felly, pa uchafswm dedfryd y byddai 
ymgyngoreion yn awgrymu sy’n addas? 

Tystiolaeth achlust 

5.101 Trown yn awr at y cwestiwn o ba reolau a ddylai fod yn berthnasol o ran caniatáu 
tystiolaeth achlust i brofi dirmyg honedig yn wyneb y llys. Mae’r Rheolau 
Trefniadaeth Droseddol ar hyn o bryd yn caniatáu i dystiolaeth gael ei gynnig 
mewn ymchwiliad i ddirmyg yn wyneb y llys heb unrhyw gyfyngiad na chyfnod 
rhybudd penodedig.198 

5.102 Nodweddion hanfodol y rheolau sy’n berthnasol i dystiolaeth achlust mewn 
ymchwiliad dirmyg yw, yn ein barn ni, fod y dirmygydd honedig yn cael 
gwrandawiad teg, bod y rheolau’n cydymffurfio â Chonfensiwn Hawliau Dynol 
Ewrop, ac y dylai’r ymchwiliad allu symud ymlaen yn ddi-oed. P’run bynnag, 
credwn y dylai’r sefyllfa fod yr un fath yn Llys y Goron ag yn llysoedd ynadon, fel 
y mae bellach o dan y Rheolaeth Trefniadaeth Droseddol.  

5.103 Un agwedd neilltuol o bwysig o reolau Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop yw ei 
bod hi’n ofynnol y dylai’r cyhuddedig (yn yr achos hwn, y dirmygydd honedig) allu 
archwilio neu fod wedi archwilio tystion yn ei erbyn ef neu hi.199 Fel y dywedwn 
uchod,200 ymddengys fod y rheolau achlust a gynhwysir yn Neddf Cyfiawnder 
Troseddol CJA 2003 yn berthnasol i ymchwiliad i ddirmyg honedig yn wyneb y 

 

195  Gweler paragraffau 5.27 i 5.31 uchod. 
196  Gweler Montgomery [1995] 2 All ER 28. 
197  Gweler para 5.44 uchod. 
198 Gweler CrimPR, r 62.8(3). Cymharer â CrimPR, r 62.11 sy’n berthnasol lle nad yw’r dirmyg 

yn ddirmyg yn wyneb y llys, lle mae’n rhaid rhoi rhybudd o dystiolaeth achlust. Cymharer 
hefyd â CrimPR, Rhan 34 sy’n berthnasol i dystiolaeth achlust mewn achosion troseddol. 

199  Gan erthygl 6(3)(d).  
200 Gweler para 5.40 uchod. 
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llys a bod, fel y dehonglwyd yn y gyfraith achosion, y rheolau hynny’n gydnaws 
ag erthygl 6(3)(d) Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop. 

5.104 O ganlyniad, bydd tystiolaeth gan y barnwr neu ynad, sydd, mewn gwirionedd, yr 
achwynydd, yn dystiolaeth berthnasol a gallai fod rhai achosion lle gallai fod 
gofyn i’r barnwr neu ynad roi tystiolaeth lafar yn y gwrandawiad dirmyg (oni bai 
bod un o’r seiliau dros addef bod ei ddatganiad ef neu hi’n achlust yn 
berthnasol)201 ac iddo ef neu hi fod yn destun croes-holi gan y dirmygydd 
honedig. Bydd achosion o’r fath, yn ein barn ni, yn brin oherwydd efallai na fydd y 
dirmyg honedig yn cael ei herio, a hyd yn oed os yw’n cael ei herio, mae’n 
debygol y gellir rhoi tystiolaeth o’r dirmyg honedig gan ffynhonnell wahanol 
(megis tystiolaeth gan borthor llys neu rywun arall a oedd yn bresennol ar y pryd).  

5.105 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai fod sail statudol sy’n pennu bod 
ymholiadau i ddirmyg honedig yn wyneb y llys yn achosion troseddol y 
mae rheolau llym ynghylch tystiolaeth achlust yn gweithredu ynddynt? 

Agweddau eraill o weithdrefn droseddol 

5.106 Deuwn i’r casgliad uchod202 nad yw’n briodol, yn achos dirmyg yn wyneb y llys, 
iddo gael ei ystyried i fod yn drosedd droseddol. Rydym wedi ysytyried a ddylai 
unrhyw rai o’r rheolau hynny sy’n berthnasol i gyhuddiadau troseddol cyffredin 
(megis y drefn ddatgelu o dan Ddeddf Gweithrdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 
1996, cyhuddiad neu dditiad ffurfiol, gweithdrefnau modd treialu, neu reolau 
ynghylch y graddau y caniateir tystiolaeth heblaw achlust) er hynny gael eu 
hymgorffori i ymchwiliad i ddirmyg yn wyneb y llys. 

5.107 Mae’n bwysig y dylai ymchwiliad i ddirmyg yn wyneb y llys fynd yn ei flaen yn deg 
ond yn ddi-oed. Rydym wedi ystyried y gofyniadau a osodir gan Ran 62 o’r 
Rheolau Trefniadaeth Droseddol.203 Ymddengys i ni nad oes, ac eithrio’r gofynion 
penodol y rhoddir sylw iddynt ar wahân yn y bennod hon, unrhryw angen i 
fewnforio unrhyw rai o’r rheolau eraill sy’n berthnasol i gyhuddiadau troseddol 
cyffredin i mewn i ymchwiliad dirmyg.204 

5.108 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai agweddau eraill o’r rheolau a’r 
gweithdrefnau sy’n berthnasol mewn achosion troseddol fod yn berthnasol 
i ymchwiliad i ddirmyg yn wyneb y llys, ac os felly, pam? 

 

201 Megis y sail a gynhwysir yn adran 116(2) o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003, sef, fod y 
tyst wedi marw; nad yw’n ffit; ei fod y tu allan i’r Deyrnas Unedig ac nad yw’n rhesymol 
ymarferol i sicrhau ei bresenoldeb ef neu hi; na ellir cael hyd iddo ef neu hi er gwaethaf 
camau rhesymol i geisio cael hyd iddo ef neu hi; neu ei fod mewn ofn. 

202 Gweler para 5.85 uchod. 
203  Gweler paragraffau 5.31, 5.42, 5.53 a 5.74 uchod. 
204 Rydym wedi ystyried yn y bennod hon y pryderon a godwyd gan Bwyllgor y Rheolau 

Trefniadaeth Droseddol sy’n ymwneud â dirmyg yn wyneb y llys. 
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Llysoedd ynadon 

Pŵer i ohirio gorchymyn traddodi 

5.109 Yn wahanol i Lys y Goron, nid oes gan lysoedd ynadon y pŵer ar hyn o bryd i 
ohirio gorchymyn traddodi am ddirmyg yn wyneb y llys. Ymddengys i ni y dylai’r 
sefyllfa fod yr un fath yn y ddau lys, oni bai bod rheswm da dros i’w pwerau fod 
yn wahanol. Gallai pŵer i ohirio gorchymyn traddodi fod yn ddefnyddiol, dyweder 
fel ataliad yn erbyn achosion pellach o ddirmyg, ac felly cynigiwn yn amodol y 
dylai ynadon gael y pŵer i ohirio gorchymyn traddodi a wneir o dan adran 
12 o Ddeddf 1981. A yw ymgyngoreion yn cytuno? 

Pŵer i ohirio’r ymchwiliad i’r dirmyg a phŵer i remandio i’r ddalfa hyd nes 
cynhelir gwrandawiad y dirmyg 

5.110 Os yw’n iawn i Lys y Goron allu gohirio ymchwiliad i’r dirmyg, ond ei bod hi’n 
ofynnol iddo adolygu’r sefyllfa o ran mechnïaeth ar ddiwedd y dydd cyntaf y 
gwnaed y gorchymyn cadw yn y ddalfa dros dro di-oed, cyfyd y cwestiwn pam na 
ddylai’r sefyllfa fod yr un fath yn y llysoedd ynadon. 

5.111 O dan y gyfraith bresennol, ni all ynadon ohirio’r achos y tu hwnt i’r adeg y bydd y 
llys yn codi ar ddiwedd y diwrnod hwnnw. Mae hyn eisoes wedi cael ei grybwyll 
wrthym gan Farnwyr Rhanbarth fel rhywbeth sy’n achosi anhawster. Gallai 
caniatáu i ynadon ohirio’r achos i ddiwrnod arall (a llys arall) liniaru anawsterau o 
safbwynt didueddrwydd y tribiwnlys.205 Mae’r ddwy ystyriaeth hyn a’r mater 
cysylltiedig o’r angen am adolygu cadw yn y ddalfa dros dro di-oed yn arwain at y 
cwestiynau canlynol. 

5.112 A yw ymgyngoreion yn credu y dylai ynadon gael y pŵer i ohirio’r 
gwrandawiad am ddirmyg y tu hwnt i’r adeg y mae’r llys yn codi tan y 
diwrnod busnes wedyn? Os felly, a ddylent gael y pŵer i orchymyn cadw C 
tan yr adeg hynny ond fod gofyn iddynt adolygu sefyllfa mechnïaeth y 
dirmygydd honedig ddim hwyrach na diwedd diwrnod y llys; neu a ddylent 
gael y pŵer i ganiatáu mechnïaeth (amodol neu ddiamod) i C i fynychu’r 
gwrandawiad gohiriedig ond dim pŵer i remandio C yn y ddalfa? 

 

205  Gweler para 5.79 uchod. 
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 PENNOD 6 
CYNIGION AMODOL A CHWESTIYNAU I 
YMGYNGOREION 

6.1 Yn y bennod hon, rydym yn cyflwyno’n cynigion amodol a’r cwestiynau 
ymgynghori gerbron, gan wahodd barn ymgyngoreion arnynt. Fe fyddem yn 
ddiolchgar am sylwadau nid yn unig ar y materion a restrir yn benodol isod, ond 
hefyd ar unrhyw bwyntiau eraill a godir yn y papur ymgynghori hwn. Byddai’n 
ddefnyddiol pe gallai ymgyngoreion, wrth ymateb, ddangos naill ai’r paragraff o’r 
rhestr hon y mae eu hymateb yn gysylltiedig ag ef, neu’r paragraff o’r papur 
ymgynghori lle codwyd y mater. 

DIRMYG TRWY GYHOEDDI 

Dirmyg o dan Ddeddf 1981  

Achosion gweithredol 

6.2 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai trothwyau presennol achosion gweithredol 
fel y’u cynhwysir yn Neddf 1981 aros fel y maent? 

 [paragraff 2.19] 

6.3 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai polisi cyson gael ei fabwysiadu gan 
heddluoedd ynghylch rhyddhau gwybodaeth neu beidio am bobl sydd wedi cael 
eu harestio, gydag amddiffyniadau priodol? 

 [paragraff 2.20] 

6.4 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai cyflwyno gwarant arestio fod yn gychwyn y 
cyfnod gweithredol mewn achosion estraddodi? 

[paragraff 2.22] 

6.5 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid diwygio achosion gweithredol o dan Ddeddf 
1981 fel eu bod yn gorffen pan gyflwynir y dyfarniad terfynol yn yr achos? 

[paragraff 2.24] 

Risg sylweddol o ragfarn neu rwystr difrifol 

6.6 A yw ymgyngoreion o’r farn bod y berthynas iawn rhwng graddau’r rhagfarn neu 
rwystr a graddau’r risg wedi ei chyrraedd ym mhrawf presennol adran 2(2)? 

 [paragraff 2.45] 

6.7 A yw ymgyngoreion o’r farn fod y berthynas rhwng y termau “rhagfarn” a 
“rhwystro” angen eglurhad? 

[paragraff 2.46] 

6.8 A yw ymgyngoreion yn meddwl y dylid hollti adran 2(2) yn ddwy ddarpariaeth, un 
yn ymdrin â rhagfarn, a’r llall â rhwystr? 

[paragraff 2.47] 
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6.9 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai’r profion i weld a fu camddefnyddio proses 
oherwydd sylw rhagfarnus gan y cyfryngau ac a gafodd adran 2(2) ei thorri aros 
yn wahanol? 

 [paragraff 2.49] 

Adran 5 

6.10 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid cadw adran 5 yn ei ffurf bresennol? 

[paragraff 2.54] 

Dirmyg bwriadol trwy gyhoeddi 
6.11 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai cyfraith gyffredin dirmyg bwriadol trwy 

gyhoeddi gael ei diffinio mewn statud? 

[paragraff 2.57] 

Tystiolaeth a gweithdrefn 
6.12 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai rhestr o’r ffactorau a ystyrir gan y Twrnai 

Cyffredinol wrth benderfynu dwyn achos neu beidio gael ei chyhoeddi? 

[paragraff 2.63] 

6.13 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai dirmyg trwy gyhoeddi o dan adran 2(2) gael ei 
brofi’n amodol ar yr amddifyniadau gweithdrefnol hyn sy’n gysylltiedig â threial ar 
dditiad? Os na, pam ddim? 

[paragraff 2.68] 

6.14 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai dirmyg bwriadol trwy gyhoeddi gael ei brofi’n 
amodol ar yr amddifyniadau gweithdrefnol hyn sy’n gysylltiedig â threial ar 
dditiad? Os na, pam ddim? 

 [paragraff 2.71] 

6.15 A yw ymgyngoreion yn cytuno y byddai’n fuddiol egluro trwy ddeddfwriaeth, er 
mwyn osgoi amheuaeth, bod awdurdodaeth y Llys Adrannol i ymdrin ag 
atebolrwydd llym a dirmyg bwriadol wedi cael ei ddiddymu? 

[paragraff 2.72] 

6.16 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai dirmyg trwy gyhoeddi (o dan adran 2(2) a 
dirmyg bwriadol o dan y gyfraith gyffredin) gael eu profi ar dditiad gan farnwr a 
rheithgor yn y ffordd arferol neu a ddylent gael eu profi fel ar dditiad gan farnwr 
yn eistedd ar ei ben ei hun? Os yw ymgyngoreion o’r farn y dylai treial fod gan 
farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun, a ddylai fod yn lefel benodol o farnwr ym mhob 
achos neu a ddylai barnwr y treial gael ei benodi gan y barnwr llywyddol fesul 
achos unigol? 

 [paragraff 2.76] 

6.17 A yw ymgyngoreion o’r farn y byddai’n angenrheidiol datgan mewn statud y sail 
dros atebolrwydd corfforaethol petai dirmyg bwriadol a dirmyg o dan adran 2(2) 
yn cael eu profi ar dditiad neu fel petaent ar dditiad? 

[paragraff 2.77] 
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Cyfyngiadau gohebu o dan Ddeddf 1981 
6.18 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid creu cynllun ar gyfer hysbysu cyhoeddwyr 

ynghylch bodolaeth gorchmynion adran 4(2)? 

[paragraff 2.104] 

6.19 Fe fyddem yn croesawu barn ymgyngoreion ar y posibilrwydd o ehangu’r cynllun 
ar gyfer gorchmynion adran 4(2) i fathau eraill o orchymyn. 

[paragraff 2.105] 

Cosbau 
6.20 A yw ymgyngoreion o’r farn fod uchafswm presennol y ddedfryd am ddirmyg 

atebolrwydd llym yn briodol? Os na, beth ddylai fod? A yw ymgyngoreion o’r farn 
y dylai cosbau cymunedol hefyd fod ar gael fel cosb? 

[paragraff 2.114] 

6.21 A yw ymgyngoreion o’r farn fod uchafswm presennol y ddedfryd am ddirmyg 
bwriadol trwy gyhoeddi a gyflawnir o dan y gyfraith gyffredin, dirmyg o dan adran 
4(2) neu o dan adran 11 o Ddeddf 1981 yn briodol? Os na, beth ddylai fod? A yw 
ymgyngoreion y dylai cosbau cymunedol hefyd fod ar gael fel cosb? 

[paragraff 2.115] 

6.22 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid cyflwyno pŵer dedfrydu sy’n caniatáu i’r 
llysoedd osod dirwy a bennir yn ôl canran trosiant y cyhoeddwr? 

[paragraff 2.116] 

6.23 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai’r Llys Adrannol gael y pŵer i wneud 
gorchymyn am gostau a wastraffwyd yn sgil achos troseddol yn cael ei ragfarnu, 
rhwystro neu ei effeithio’n fwriadol gan ddirmyg trwy gyhoeddi? 

[paragraff 2.118] 

CYFRYNGAU MODERN  

Cyhoeddi 
6.24 A yw ymgyngoreion yn cytuno â’n casgliad fod y diffiniad o gyhoeddi yn adran 

2(1) o Ddeddf 1981 yn ddigon eang i gynnwys pethau sy’n ymddangos yn y 
cyfryngau newydd? Os na, pam ddim? 

[paragraff 3.22] 

Wedi’i gyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol neu unrhyw adran o’r cyhoedd 
6.25 A yw ymgyngoreion o’r farn fod diffyg diffiniad statudol o “adran o’r cyhoedd” yn 

creu problemau yn ymarferol? Os felly, a allant roi enghreifftiau? 

[paragraff 3.29] 

Amser y cyhoeddi 
6.26 A yw ymgyngoreion o’r farn fod adran 2 yn cael ei dehongli’n gywir i fod yn 

berthnasol i gyhoeddiadau sy’n cychwyn cyn bod achosion yn weithredol? 
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[paragraff 3.63] 

6.27 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylid diwygio adran 2(3) i gadarnhau y dylid 
dehongli “amser y cyhoeddi” i olygu “amser y cyhoeddwyd gyntaf”?  

[paragraff 3.67] 

 

6.28 Cynigiwn y dylid darparu pŵer i lysoedd wneud gorchymyn pan fo achos yn 
weithredol, i dynnu ymaith dros dro gyhoeddiad  a gafodd ei gyhoeddi gyntaf cyn 
i achos ddod yn weithredol, sy’n creu risg sylweddol y bydd cwrs cyfiawnder yn yr 
achos o dan sylw’n cael ei rwystro neu ei ragfarnu’n ddifrifol. 

Bydd gorchymyn o’r fath yn gallu cael ei wneud yn erbyn unrhyw berson sy’n 
gyhoeddwr o fewn ystyr Deddf 1981 a bydd methiant i gydymffurfio â gorchymyn 
o’r fath heb esgus resymol yn ddirmyg llys. 

A yw ymgyngoreion yn cytuno? 

 [paragraff 3.75] 

6.29 Cynigiwn yn amodol hefyd y dylai llys gael y pŵer i wneud gorchymyn pan fo 
achos yn weithredol, i dynnu ymaith neu analluogi mynediad dros dro at 
gyhoeddiad a gafodd ei gyhoeddi gyntaf cyn i achos ddod yn weithredol, sy’n 
creu risg sylweddol o ragfarn neu rwystr difrifol.  

Bydd gorchymyn o’r fath yn gallu cael ei wneud yn erbyn unrhyw berson sydd â 
rheolaeth ddigonol dros y gallu i gael at y deunydd eu bod yn gallu ei dynnu 
ymaith dros dro neu analluogi mynediad ato a bydd methiant i gydymffurfio â 
gorchymyn o’r fath heb esgus resymol yn ddirmyg llys. 

A yw ymgyngoreion yn cytuno? 

[paragraff 3.79] 

Pwy allai wneud cais i’r llys am i orchymyn o’r fath gael ei wneud? 

6.30 Cynigiwn y dylai’r cais allu cael ei wneud gan yr erlyniad neu’r diffynnydd heb yn 
gyntaf orfod ceisio caniatâd y Twrnai Cyffredinol. A yw ymgyngoreion yn cytuno? 

 [paragraff 3.83] 

Pa gosb fydd yn dilyn? 

6.31 A yw ymgyngoreion o’r farn fod uchafswm presennol y gosb yn briodol? A yw 
ymgyngoreion o’r farn y dylai’r llys gael y pŵer i osod cosbau cymunedol? 

[paragraff 3.84] 

6.32 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai’r dirmyg newydd hwn gael ei brofi yn y Llys 
Adrannol o dan Ran 81 o’r Rheolau Trefniadaeth Droseddol neu a ddylai gael ei 
brofi ar dditiad neu “fel petai ar dditiad” fel y cynigiwn brofi achosion o ddirmyg 
adran 2(2)? 

[paragraff 3.85] 
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Lle’r cyhoeddi 
6.33 A yw ymgyngoreion o’r farn fod absenoldeb diffiniad o le’r cyhoeddi’n creu 

problemau yn ymarferol? A yw diffiniad statudol o le’r cyhoeddi’n angenrheidiol? 
Os felly, pa ffurf y dylai’r diffiniad hwnnw ei gymryd? Er enghraifft,  

(1) a ddylai fod yn angenrheidiol fod y cyhoeddiad wedi cael ei gynhyrchu o 
fewn Cymru a Lloegr; neu 

(2) a ddylai fod yn angenrheidiol bod y cyhoeddiad wedi ei dargedu at adran 
o’r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr; neu 

(3) a ddylai fod yn ddigon fod deunydd sy’n achosi risg sylweddol o ragfarn 
ddifrifol yn cael ei weld yng Nghymru a Lloegr hyd yn oed os yw wedi 
cael ei ysgrifennu, creu, lanlwytho a’i we-letya dramor? 

[paragraff 3.95] 

DIRMYG GAN REITHWYR 

Rheithwyr yn ceisio gwybodaeth 
6.34 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylid cyflwyno trosedd benodol o fynd ati’n fwriadol 

i geisio gwybodaeth sy’n ymwneud â’r achos y mae’r rheithiwr yn ei brofi? 

[paragraff 4.40] 

Rheithwyr yn datgelu gwybodaeth 
6.35 A yw ymgyngoreion o’r farn ei bod hi’n angenrheidiol diwygio adran 8 i ddarparu 

ar gyfer amddiffyniad penodol lle bo rheithiwr yn datgelu trafodaethau i swyddog 
o’r llys, yr heddlu neu’r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol yn y gred 
wirioneddol fod datgelu o’r fath yn angenrheidiol er mwyn datgelu camweinyddiad 
cyfiawnder?  

 [paragraff 4.60] 

6.36 A yw ymgyngoreion o’r farn fod adran 8 yn rhwystro ymchwil yn ddiangen? Os 
felly, a ddylai adran 8 gael ei diwygio i ganiatáu ar gyfer ymchwil o’r fath? Os felly 
pa fesurau ym marn ymgyngoreion y dylid eu rhoi ar waith i reoleiddio ymchwil o’r 
fath? 

[paragraff 4.62] 

Tystiolaeth a gweithdrefn 
6.37 A yw ymgyngoreion o’r farn mai dim ond ar dditiad, gyda rheithgor, y dylid gallu 

profi toriad o adran 3? Os mabwysiadir trosedd statudol o fynd ati’n fwriadol i 
geisio gwybodaeth sy’n ymwneud â’r achos mae rheithiwr yn y brofi, a yw 
ymgyngoreion o’r farn mai dim ond ar dditiad, gyda rheithgor, y dylid profi’r 
drosedd honno? 

 [paragraff 4.69] 

6.38 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai torri adran 8 gael ei brofi fel petai ar dditiad 
gan farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun? Os yw ymgyngoreion o’r farn y dylai fod 
yn farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun, a ddylai fod yn lefel benodol o farnwr ym 
mhob achos, neu a ddylai barnwr yr achos gael ei benodi gan y barnwr llywyddol 
fesul achos unigol? 
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 [paragraff 4.72] 

6.39 Petai trosedd statudol o fynd ati’n fwriadol i geisio gwybodaeth tra’n gwasanaethu 
fel rheithiwr yn cael ei mabwysiadu, a yw ymgyngoreion o’r fath y dylai gael ei 
phrofi fel petai ar dditiad gan farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun? Os yw 
ymgyngoreion o’r fath y dylai fod yn farnwr yn eistedd ar ei ben ei hun, a ddylai 
fod yn lefel benodol o farnwr ym mhob achos, neu a ddylai barnwr yr achos gael 
ei benodi gan y barnwr llywyddol fesul achos unigol? 

 [paragraff 4.73] 

6.40 Os yw ymgyngoreion yn anghytuno â’r cynnig i gyflwyno trosedd o ymchwilio gan 
reithiwr, a ddylai’r awdurdodaeth ddirmyg a ddefnyddiwyd yn Dallas gael ei phrofi 
yn lle hynny gan farnwr ar ei ben ei hun? Os felly sut gellir ei diffinio’n ddigon 
manwl fel ffurf o ddirmyg a sut y gellir diwygio’r weithdrefn i sicrhau bod hawliau’r 
dirmygydd honedig yn cael eu diogelu’n well? 

 [paragraff 4.74] 

6.41 A yw ymgyngoreion o’r farn fod uchafswm presennol y ddedfryd am dorri adran 8 
yn briodol? Os na, beth ddylai fod? A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai fod 
cosbau cymunedol ar gael fel cosb am dorri adran 8? 

[paragraff 4.75] 

6.42 A yw ymgyngoreion o’r farn y byddai uchafswm presennol y ddedfryd o fewn 
adran 14 o Ddeddf 1981 (dirwy neu ddwy flynedd o garchar) yn briodol ar gyfer 
trosedd newydd o fynd ati’n fwriadol i geisio gwybodaeth yn ymwneud â’r achos y 
mae’r rheithiwr yn ei brofi (os mabwysiadir hyn)? Os na, beth ddylai fod? A yw 
ymgyngoreion o’r farn y dylai cosbau cymunedol fod ar gael fel cosb am y 
drosedd newydd hon (os caiff ei mabwysiadu)? 

 [paragraff 4.76] 

Mesurau ataliol 

Addysg a gwybodaeth cyn-treial 

6.43 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai’r Adran Addysg edrych ar ffyrdd o sicrhau 
mwy o addysgu mewn ysgolion ynghylch rôl a phwysigrwydd gwasanaethu ar 
reithgor? 

[paragraff 4.78] 

Gweithdrefnau mewn achosion a chyfarwyddiadau barnwrol 

6.44 A yw ymgyngoreion yn cytuno â’n cynigion ym mharagraffau 4.79 i 4.82 ar gyfer 
hysbysu rheithwyr, cyn ac yn ystod eu gwasanaeth, ynghylch beth mae ganddynt 
hawl a beth nad oes ganddynt hawl i’w wneud? 

 [paragraff 4.83] 

6.45 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid diwygio’r llw? A yw ymgyngoreion o’r farn ei 
bod yn angenrheidiol mynd cyn belled ag atgynhyrchu’r llw mewn datganiad 
ysgrifenedig i gael ei arwyddo gan reithwyr, yn ogystal â’i lefaru? 
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 [paragraff 4.84] 

6.46 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid rhoi cyfarwyddyd eglurach i reithwyr 
ynghylch sut i ofyn cwestiynau yn ystod yr achos ac anogaeth i wneud hynny? 

 [paragraff 4.85] 

6.47 A yw ymgyngoreion yn cytuno na ddylai dyfeisiadau galluogi’r rhyngrwyd gael eu 
cymryd ymaith yn awtomatig oddi ar reithwyr yn ystod eu hamser yn y llys? 

[paragraff 4.87] 

6.48 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai barnwyr gael y pŵer i’w gwneud hi’n 
ofynnol i reithwyr ildio’u dyfeisiadau galluogi’r rhyngrwyd? 

 [paragraff 4.88] 

6.49 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid cymryd dyfeisiadau galluogi’r rhyngrwyd 
ymaith oddi ar reithwyr tra maent yn yr ystafell drafod? 

[paragraff 4.89] 

6.50 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai’r cwestiwn a ddylai rheithwyr ildio eu 
dyfeisiadau galluogi’r rhyngrwyd yn ystod yr adeg maent yn y llys, gael ei adael i 
ddisgresiwn y barnwr? 

 [paragraff 4.90] 

6.51 A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid sefydlu systemau i’w gwneud hi’n haws i 
reithwyr adrodd eu pryderon? 

[paragraff 4.91] 

6.52 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai mesurau ataliol eraill gael eu rhoi ar waith i 
gynorthwyo rheithwyr? Os felly, beth ddylai’r rhain fod? 

 [paragraff 4.92] 

DIRMYG YN WYNEB Y LLYS 

Yn Llys y Goron 
6.53 Datgelodd arolwg o 100 o farnwyr Llys y Goron yn 2012, y bu i 43 ymateb, nad 

oeddent ond wedi ymdrin ag wyth achos o ddirmyg yn wyneb Llys y Goron o 
fewn y 12 mis blaenorol.1 Ym mhrofiad ymgyngoreion, a yw hyn yn 
gynrychioliadol o wir niferoedd achosion dirmyg yn wyneb Llys y Goron? 

[paragraff 5.32] 

6.54 A yw ymgyngoreion yn cytuno bod achos am ddirmyg yn wyneb y llys yn achos 
troseddol y mae rheolau llym tystiolaeth yn berthnasol iddo?  

 [paragraff 5.41] 

Yn y llysoedd ynadon 
6.55 Datgelodd ein harolwg o 145 o Farnwyr Rhanbarth, y bu i 52 ateb, fod 31 o 

ymatebwyr wedi ymdrin ag o leiaf un enghraifft o ddirmyg yn wyneb y llys mewn 
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cyfnod o 12 mis yn 2011/2012. Ym mhrofiad ymgyngoreion, a yw hyn yn 
gynrychioliadol o wir nifer yr achosion o ddirmyg yn wyneb y llysoedd ynadon? 

[paragraff 5.52] 

Y weithdrefn ymchwilio di-oed ar gyfer ymdrin â dirmyg yn wyneb y llys 
6.56 A ddylai fod canllawiau penodol i’r llysoedd ynghylch pa pryd y dylai ymchwiliad i 

ddirmyg honedig yn wyneb y llys gael ei drosglwyddo i lys arall, ac os felly, pa 
ffactorau a fyddai’n gwneud y cam hwnnw’n ddymunol yng ngolwg 
ymgyngoreion? Gallai ffactorau o’r fath fod: 

(1) pan fo’r dirmyg honedig wedi’i gyfeirio at y barnwr neu ynad yn bersonol; 
a/neu 

(2) pan fo cwestiynau o ffaith sydd angen eu datrys. 

 [paragraff 5.82] 

Cynigion amodol ar gyfer diwygio: Llys y Goron 
6.57 Rydym yn cynnig yn amodol bŵer statudol i ymdrin â bygythiadau neu sarhad 

bwriadol i bobl yn y llys neu ei gyffiniau a chamymddygiad yn y llys neu ei 
gyffiniau a gyflawnwyd gyda’r bwriad y bydd neu y gall fod tarfu ar yr achos. 

[paragraff 5.88] 

Cadw’r dirmygydd honedig yn y ddalfa 

6.58 Rydym yn cynnig yn amodol y bydd, lle bo Llys y Goron neu’r llys ynadon wedi 
gorchymyn cadw C yn y ddalfa dros dro’n ddi-oed, hawl gan C, os yw ef neu hi’n 
gofyn am hynny, bod un cyfaill neu berthynas yn cael eu hysbysu, cyn gynted ag 
sy’n ymarferol, ag y mae ef neu hi’n cael eu cadw, ac, os yw ef neu hi’n gofyn am 
hynny, ymgynghori â chynrychiolydd preifat yn breifat ar unrhyw adeg.  

[paragraff 5.92] 

6.59 Cynigiwn yn amodol y dylai Llys y Goron gael y pwerau statudol penodol 
canlynol: 

(1) ei gwneud hi’n ofynnol i swyddog o’r llys neu gwnstabl gymryd C i’r 
ddalfa i ddibenion cadw dros dro di-oed; 

(2) yn dilyn canfyddiad o ddirmyg, gosod dirwy a/neu dymor o garchar; 

(3) gohirio gorchymyn traddodi; a  

(4) dileu gorchymyn traddodi a gorchymyn rhyddhau C. 

 [paragraff 5.95] 

 

6.60 Cynigiwn yn amodol: os yw Llys y Goron yn gorchymyn cadw C yn y ddalfa dros 
dro’n ddi-oed, yna y dylid dod â C yn ôl i’r llys ddim hwyrach na diwedd y diwrnod 
hwnnw yn y llys pryd y bydd y llys yn caniatáu mechnïaeth, yn amodol neu’n 
ddiamod, oni bai y dangosir un o’r eithriadau i’r hawl i fechnïaeth yn Neddf 
Mechnïaeth 1976.  

[paragraff 5.96] 

6.61 A oes gofynion neu bwerau eraill y mae ymgyngoreion o’r farn fod ar lysoedd eu 
hangen mewn perthynas â dedfrydu am ddirmyg yn wyneb y llys? 
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 [paragraff 5.97] 

6.62 Er enghraifft, a yw ymgyngoreion yn meddwl bod angen am bŵer i remandio 
person ar ôl canfyddiad o ddirmyg ond cyn dedfrydu, bod adroddiadau’n cael eu 
darparu i roi gwybodaeth ar gyfer dedfrydu? 

 [paragraff 5.98] 

6.63 A ddylai fod yn ofynnol i’r llys roi ystyriaeth i’r gosb debygol a fyddai wedi dilyn 
collfarn? 

 [paragraff 5.99] 

Uchafswm y gosb 

6.64 A yw ymgyngoreion o’r farn fod unrhyw angen i leihau uchafswm y ddedfryd? Os 
felly, pa uchafswm dedfryd y byddai ymgyngoreion yn awgrymu sy’n addas? 

 [paragraff 5.100] 

Tystiolaeth achlust 

6.65 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai fod sail statudol sy’n pennu bod ymholiadau i 
ddirmyg honedig yn wyneb y llys yn achosion troseddol gyda rheolau llym 
ynghylch tystiolaeth achlust yn gweithredu ynddynt? 

[paragraff 5.105] 

Agweddau eraill o weithdrefn droseddol 

6.66 A yw ymgyngoreion o’r farn y dylai agweddau eraill o’r rheolau a’r gweithdrefnau 
sy’n berthnasol mewn achosion troseddol fod yn berthnasol i ymchwiliad i 
ddirmyg yn wyneb y llys, ac os felly, pam? 

 [paragraff 5.108] 

Cynigion amodol ar gyfer diwygio: llysoedd ynadon 

Pŵer i ohirio gorchymyn traddodi 

6.67 Cynigiwn yn amodol y dylai ynadon gael y pŵer i ohirio gorchymyn traddodi a 
wneir o dan adran 12 o Ddeddf 1981. A yw ymgyngoreion yn cytuno? 

 [paragraff 5.109] 

Pŵer i ohirio’r ymchwiliad i’r dirmyg a phŵer i remandio i’r ddalfa hyd nes 
cynhelir gwrandawiad y dirmyg  

6.68 A yw ymgyngoreion yn credu y dylai ynadon gael y pŵer i ohirio’r gwrandawiad 
am ddirmyg y tu hwnt i’r adeg y mae’r llys yn codi tan y diwrnod busnes wedyn? 
Os felly, a ddylent gael y pŵer i orchymyn cadw C tan yr adeg hynny ond fod 
gofyn iddynt adolygu sefyllfa mechnïaeth y dirmygydd honedig ddim hwyrach na 
diwedd diwrnod y llys; neu a ddylent gael y pŵer i ganiatáu mechnïaeth (amodol 
neu ddiamod) i C i fynychu’r gwrandawiad gohiriedig ond dim pŵer i remandio C 
yn y ddalfa? 

[paragraff 5.112] 
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