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Darllenwch hwn i ddechrau

•	Os	ydych	yn	dymuno	apelio	yn	erbyn	
penderfyniad	y	Llys	Gwarchod,	yna	rhaid	i	chi	
lenwi’r	ffurflen	hon	a’i	ffeilio	gyda’r	llys.

•	Peidiwch	â	defnyddio’r	ffurflen	hon	os	ydych	
chi’n	apelio	i’r	Llys	Apêl.	Mae	angen	i	chi	ddilyn	
gweithdrefnau’r	Llys	Apêl.

•	Gelwir	yr	unigolyn	cyntaf	i	apelio	yn	erbyn	unrhyw	
benderfyniad	gan	y	llys	yn	apelydd.	Mae	unrhyw	
barti	arall	yn	yr	apêl	yn	cael	ei	alw’n	atebydd.

•	Gall	atebwyr	wneud	cais	am	ganiatâd	os	
dymunant	wneud	apêl	ychwanegol,	wahanol,	
neu	gallant	wneud	cais	ar	i	orchymyn	barnwr	
yr	achos	cyntaf	gael	ei	gadarnhau	am	resymau	
gwahanol	neu	ychwanegol	drwy	ffeilio	hysbysiad	
atebydd	COP36.

•	Dim	ond	hyn	a	hyn	o	amser	sydd	gennych	i	
ffeilio’ch	hysbysiad	apelydd	gyda’r	llys.	Rhaid	i	
chi	ei	ffeilio:

–	o	fewn	y	terfyn	amser	a	bennwyd	gan	farnwr	
yr	achos	cyntaf;	neu

–	lle	na	osodwyd	unrhyw	derfyn	amser	
gan	farnwr	yr	achos	cyntaf,	cyn	pen	21	
diwrnod	wedi’r	dyddiad	pryd	y	gwnaed	y	
penderfyniad	yr	ydych	yn	dymuno	apelio	yn	
ei	erbyn.

•	Rhaid	i	chi	dalu	ffi	wrth	ffeilio	eich	hysbysiad	
apelydd.	Edrychwch	yn	y	daflen	ffioedd	i	gael	y	
manylion.

	 	 ©	Hawlfraint	y	Goron	2013

Enw	llawn	yr	unigolyn	y	mae’r	achos	yn	ymwneud	ag	ef	
(dyma’r	unigolyn	nad	oes	ganddo	alluedd,	neu	yr	honnir	nad	oes	ganddo	alluedd)

Hysbysiad apelydd
COP
35

12.13

Y	Llys	Gwarchod

SÊL

•	Efallai	y	bydd	raid	ichi	dalu	am	unrhyw	gostau	y	
byddwch	yn	eu	hwynebu	yn	ystod	yr	achos.	Os	
bydd	y	llys	o’r	farn	eich	bod	wedi	ymddwyn	yn	
afresymol,	gall	orchymyn	ichi	dalu	costau	partïon	
eraill.

•	Defnyddiwch	ddalen	bapur	ar	wahân	i	barhau	
os	oes	angen	mwy	o	le	arnoch	i	ateb	cwestiwn.		
Ysgrifennwch	eich	enw	chi,	enw	a	dyddiad	
geni’r	sawl	y	mae’r	cais	yn	ymwneud	ag	ef,	a	
rhif	y	cwestiwn	rydych	yn	ei	ateb	ar	bob	dalen	ar	
wahân.

•	Mae	rhagor	o	nodiadau	canllaw	ar	ddiwedd	y	
ffurflen	hon.

•	Os	oes	angen	help	arnoch	chi	i	lenwi’r	ffurflen	
hon,	ewch	i’r	wefan,	www.justice.gov.uk	neu			
www.direct.gov.uk,	i	gael	rhagor	o	arweiniad	neu	
wybodaeth,	neu	cysylltwch	â	Gwasanaeth	
Ymholiadau’r	Llys	ar	0300	456	4600	neu	e-bostio	
courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk.

•	Ni	chaiff	staff	y	Llys	Gwarchod	roi	cyngor	
cyfreithiol.	Os	oes	angen	cyngor	cyfreithiol	
arnoch	chi,	cysylltwch	â	chyfreithiwr.

At	ddefnydd	y	swyddfa’n	unig

Dyddiad	derbyn

Rhif	achos	yr	apêl

Dyddiad	cyhoeddi
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Adran 1 – Manylion y penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn

1.1	 Rhif	yr	achos

1.2	 Enw	barnwr	yr	achos	cyntaf	(y	barnwr	y	dymunwch	apelio	yn	erbyn	ei	benderfyniad)

1.3	 Statws	barnwr	yr	achos	cyntaf,	os	ydych	yn	ei	wybod

Barnwr	Cylchdaith

Barnwr	Rhanbarth

1.4	 Dyddiad	y	penderfyniad	yr	ydych	yn	dymuno	apelio	yn	ei	erbyn

D D M M B B B B

1.5	 Cyfeiriad	yr	unigolyn	y	mae’r	achos	yn	ymwneud	ag	ef

1.5	 Dyddiad	geni’r	unigolyn	y	mae’r	achos	yn	ymwneud	ag	ef

D D M M B B B B
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Adran 2 – Manylion yr apelydd a’r atebydd/atebwyr

Enw	cyntaf

Enw(au)	canol

Cyfenw

Mr. Mrs. Miss Ms. Arall

Cyfeiriad		
(gan	gynnwys		
y	cod	post)

Rhif	ffôn Dydd

Gyda’r	nos

Symudol

Cyfeiriad	e-bost

Enw

Cyfeiriad		
(gan	gynnwys	y	
cod	post)

Rhif	ffôn Rhif	ffacs

Rhif	DX

Cyfeiriad	e-bost

2.1	 Eich	manylion

2.2

Eich manylion chi (yr apelydd)

Os	Oes,	rhowch	fanylion	y	cyfreithiwr.

2.3	 A	oes	cyfreithiwr	yn	eich	cynrychioli	chi?	 Oes	 Nac	oes
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Adran 3 – Cais am ganiatâd i apelio

3.1	 A	oes	angen	caniatâd	y	llys	arnoch	chi	i	apelio?	(gweler nodyn 2)

Oes

Nac	oes,	rwy’n	apelio	yn	erbyn	gorchymyn	traddodi	i	garchar

3.2	 Os	Oes,	a	roddwyd	caniatâd	i	apelio?

Do

Naddo,	rwyf	nawr	yn	gofyn	am	ganiatâd	i	apelio

Manylion yr atebydd/atebwyr i’r apêl (gweler nodyn 1)

2.6
Enw llawn gan gynnwys teitl Cyfeiriad llawn gan gynnwys y cod post

2.5	 I	ba	gyfeiriad	y	dylid	anfon	dogfennau	swyddogol?

Eich	cyfeiriad	chi

Cyfeiriad	y	cyfreithiwr

Cyfeiriad	arall	(rhowch	fanylion	os	gwelwch	yn	dda)
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Adran 4 –  Manylion yr apêl

4.1	 Natur	y	penderfyniad	yr	ydych	yn	dymuno	apelio	yn	ei	erbyn	(gweler nodyn 3)

Penderfyniad	rheoli	achos

Cais	interim	wedi’i	ganiatáu	neu	ei	wrthod

Penderfyniad	terfynol

Arall	(rhowch	fanylion	os	gwelwch	yn	dda)

4.2	 Beth	ydych	chi’n	gofyn	i	farnwr	yr	apêl	ei	wneud?	(gweler nodyn 4)

4.3	 Os	ydych	chi’n	gofyn	i	farnwr	yr	apêl	gadarnhau,	osod	o’r	neilltu	neu	amrywio	rhan	o’r	gorchymyn,		
	 nodwch	pa	ran	os	gwelwch	yn	dda.
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Adran 5 – Rhesymau dros apelio a dadl fframwaith

5.1	 Nodwch	yma	eich	rhesymau	dros	apelio.	(gweler nodyn 5)

Mae	dadl	fframwaith:	(ticiwch	un	blwch	yn	unig)

wedi’i	ffeilio	gyda’r	hysbysiad	hwn;	neu

i	ddilyn	cyn	pen	21	diwrnod	i	ffeilio’r	hysbysiad	hwn.

5.2		 Defnyddiwch	y	ffurflen	dadl	fframwaith	COP37	ar	gyfer	eich	dadleuon	i	gefnogi	eich	rhesymau	dros	apelio.
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Adran 6 – Ceisiadau eraill

Cwblhewch	yr	adran	hon	os	ydych	chi’n	gofyn	am	orchmynion	sy’n	ychwanegol	i’r	gorchymyn	y	gofynnwyd	
amdano	yn	Adran	4.2.	Os	gwnewch	geisiadau	eraill	gyda’ch	hysbysiad	apelydd	gall	y	llys	un	ai	ddelio	gyda’r	rhain	
mewn	unrhyw	wrandawiad	sy’n	ymdrin	â’ch	cais	am	ganiatâd	i	apelio,	neu	mewn	gwrandawiad	arall	ar	wahân	cyn	
gwrandawiad	eich	apêl.

6.1	 Ydych	chi’n	gofyn	am	ohirio	gweithredu	unrhyw	orchymyn	yn	eich	erbyn?

Os	Ydw,	nodwch	pam	yr	ydych	yn	gwneud	cais	am	ohirio	gweithredu.

Ydw	 Nac	ydw

6.2	 Ydych	chi’n	gwneud	cais	am	estyniad	amser	ar	gyfer	ffeilio’r	hysbysiad	apelydd?	
	 (gweler nodyn 6)

Os	Ydw,	nodwch	y	rhesymau	dros	yr	oedi.

6.3	 Ydych	chi’n	gwneud	unrhyw	geisiadau	eraill	i’r	llys?	(gweler nodyn 7)

Os	Ydw,	nodwch	pa	orchymyn	yr	ydych	yn	gofyn	i’r	llys	ei	wneud	a	
	nodwch	y	rhesymau	dros	eich	cais.

Tystiolaeth i gefnogi

6.4	 Rhaid	i	unrhyw	dystiolaeth	i	gefnogi	ceisiadau	eraill	gael	ei	ffeilio	gyda’r	
hysbysiad	apelydd	hwn.	Os	ydych	chi’n	atodi	unrhyw	dystiolaeth	
ysgrifenedig,	defnyddiwch	y	ffurflen	datganiad	tyst	COP24	os	gwelwch	yn	
dda.

Tystiolaeth	
wedi’i	hatodi

Ydw	 Nac	ydw

Ydw	 Nac	ydw
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Adran 7 – Dogfennau ategol

7.1	 I	gefnogi	eich	apêl	dylech	ffeilio	gyda’r	hysbysiad	hwn	bob	dogfen	berthnasol	a	restrir	isod.	I	ddangos	pa	
ddogfennau	yr	ydych	yn	eu	ffeilio,	ticiwch	y	blychau	priodol	os	gwelwch	yn	dda.

Dau	gopi	o’ch	hysbysiad	apelydd	ar	gyfer	y	llys	(h.y.	y	gwreiddiol	ac	un	copi);	

Un	copi	o’ch	dadl	fframwaith;

Copi	wedi’i	selio	(wedi’i	stampio	gan	y	llys)	o’r	gorchymyn	rydych	yn	apelio	yn	ei	erbyn

Cofnod	addas	o	ddyfarniad	barnwr	yr	achos	cyntaf;

Copi	o	unrhyw	orchymyn	yn	rhoi	caniatâd	neu’n	gwrthod	caniatâd	i	apelio	ynghyd	â	
chopi	o	resymau’r	barnwr	dros	roi	neu	wrthod	caniatâd	i	apelio;

Unrhyw	ddatganiadau	neu	affidafidau	gan	dystion	i	gefnogi	unrhyw	geisiadau	sydd	
wedi’u	cynnwys	yn	eich	hysbysiad	apelydd;

Y	ffurflen	gais	ac	unrhyw	hysbysiad	cais	neu	ymateb	(lle	bônt	yn	berthnasol	i	destun	yr	
apêl);

Mewn	achosion	lle	y	bu	i’r	penderfyniad	ei	hun	gael	ei	wneud	ar	apêl,	gorchymyn	
barnwr	yr	achos	cyntaf,	y	rhesymau	a	roddwyd	a’r	hysbysiad	apelydd	a	ddefnyddiwyd	
i	apelio	o’r	gorchymyn	hwnnw;

Unrhyw	ddogfennau	eraill	yr	ystyriwch	yn	rhesymol	sy’n	angenrheidiol	i	alluogi’r	llys	i	
ddod	i	benderfyniad	wrth	wrando	ar	eich	cais	neu	apêl;	a

Pha	ddogfennau	bynnag	eraill	ag	a	gyfarwyddir	gan	y	llys.

7.2	 Os	nad	ydych	wedi	gallu	cael	gafael	ar	unrhyw	rai	o’r	dogfennau	a	restrir	yn		7.1	o	fewn	yr	amser	a	
ganiateir	i	ffeilio’r	hysbysiad	apelydd,	rhestrwch	y	dogfennau	yn	y	tabl	ac	eglurwch	paham	na	allwch	eu	
darparu.	Bydd	yn	dal	angen	i	chi	ffeilio’r	dogfennau	gyda’r	llys	-	rhowch	y	dyddiad	y	disgwyliwch	allu	
gwneud	hynny	os	gwelwch	yn	dda.

Teitl y ddogfen Y rheswm nas darparwyd Y dyddiad pryd y 
darperir hi
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Mae’r	datganiad	gwirionedd	i’w	lofnodi	gennych	chi,	eich	cyfreithiwr	neu	eich	cyfaill	cyfreitha.

*(Rwy’n	credu)(Mae’r	apelydd	yn	credu)	bod	y	ffeithiau	a	nodir	yn	yr	hysbysiad	apelydd	hwn	yn	wir.

Rhan 8 – Datganiad gwirionedd

Safle neu 
swydd

Dyddiad

Llofnod

Enw

*Apelydd	(cyfreithiwr	yr	apelydd)	(cyfaill	cyfreitha’r	apelydd)

Enw’r 
ffyrm

Yn awr darllenwch nodyn 8 ynghylch beth i’w wneud nesaf.

*	Dilëwch	yr	opsiynau	mewn	
cromfachau	nad	ydynt	yn	berthnasol.
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Nodiadau canllaw

Nodyn 1

Manylion yr atebydd/atebyddion i’r apêl

Rhaid	i	chi	roi	manylion	y	partïon	i’r	achos	gerbron	
barnwr	yr	achos	cyntaf	yr	effeithir	arnynt	gan	yr	
apêl.		Rhaid	i	chi	gyflwyno	copïau	i’r	atebwyr	o’r	holl	
ddogfennau	yn	ymwneud	â’ch	apêl	pan	fydd	y	llys	
wedi	cyhoeddi	eich	hysbysiad	apelydd	er	mwyn	rhoi	
cyfle	iddynt	ymateb.

Nodyn 2

Cais am ganiatâd i apelio

Nid	oes	angen	caniatâd	y	llys	arnoch	i	apelio	os	
yw’r	gorchymyn	yr	ydych	yn	apelio	yn	ei	erbyn	yn	
orchymyn	ar	gyfer	traddodi	i	garchar.

Mae	angen	caniatâd	arnoch	i	apelio	yn	erbyn	unrhyw	
orchymyn	arall.	Ni	roddir	caniatâd	i	apelio	ond	lle	bo:

•	 y	llys	o’r	farn	y	byddai	gan	yr	apêl	siawns	dda	o	
lwyddo;	neu

•	 rhyw	reswm	cryf	arall	paham	y	dylid	clywed	yr	
apêl.

Nodyn 3

Manylion yr apêl

Mae	penderfyniadau	rheoli	achos	yn	cynnwys	
gorchmynion	yn	ymwneud	â’r	canlynol:

•	 amserlen	ar	gyfer	gwrandawiad;

•	 ffeilio	a	chyfnewid	gwybodaeth	(tystion	ac	
arbenigwyr);

•	 datgelu	dogfennau;	neu

•	 ychwanegu	parti	at	achos.

Gallai	caniatáu	neu	wrthod	cais	interim	gynnwys	
gwaharddeb	i’ch	atal	rhag	gwneud	rhywbeth	
neu	ddatganiad	yn	cadarnhau	bod	gweithred	yn	
gyfreithlon.

Nodyn 4

Beth ydych chi’n gofyn i farnwr yr apêl ei wneud?

Mae	angen	i	chi	egluro	yn	adran	4.3	pa	orchymyn	yr	
ydych	yn	gofyn	i’r	llys	ei	wneud.	Byddwch	yn	benodol	
ynghylch	beth	yr	ydych	yn	gofyn	i	farnwr	yr	apêl	ei	
wneud.	Mae	gan	y	barnwr	apêl	y	pŵer	i:

•	 gadarnhau,	gosod	o’r	neilltu	neu	amrywio	
unrhyw	orchymyn	a	wnaed	gan	farnwr	yr	achos	
cyntaf;

•	 cyfeirio	unrhyw	hawliad	neu	fater	i’r	barnwr	
hwnnw	benderfynu	arno;

•	 gorchymyn	gwrandawiad	newydd;	neu

•	 gwneud	gorchymyn	costau.

Nodyn 5

Seiliau’r apêl a dadleuon i’w cefnogi

Rhaid	i	apêl	fod	yn	seiliedig	ar	seiliau	perthnasol	
(h.y.	rhesymau	dros	apelio).	Ni	fydd	barnwr	apêl	
yn	caniatáu	apêl	ond	yn	erbyn	penderfyniad	sy’n	
anghywir	neu’n	anghyfiawn	oherwydd	anghysondeb	
trefniadol	difrifol	neu	anghysondeb	arall	yn	yr	achos	
gerbron	barnwr	yr	achos	cyntaf.

Nodwch	yn	fyr	pam	yr	ydych	yn	apelio	yn	erbyn	
penderfyniad	y	barnwr.		Cofiwch	na	chewch	gynnwys	
unrhyw	seiliau	dros	apelio	sy’n	dibynnu	ar	dystiolaeth	
newydd	(hynny	yw,	tystiolaeth	sydd	wedi	dod	i	law	
ers	i’r	gorchymyn	gael	ei	wneud).	Chewch	chi	ddim	
cyflwyno	tystiolaeth	newydd	yn	eich	apêl	oni	fo’r	llys	
yn	caniatáu	i	chi	wneud	hynny	(gweler	adran	6).

Nodyn 6

Estyniad amser ar gyfer ffeilio’r hysbysiad apelydd

Os	yw’r	amser	ar	gyfer	ffeilio	eich	hysbysiad	apelydd	
wedi	dod	i	ben,	bydd	angen	i	chi	ffeilio’r	hysbysiad	
hwn	a	chynnwys	cais	am	estyniad	amser.	Mae	angen	
i	chi	nodi’r	rheswm/rhesymau	dros	yr	oedi	a’r	camau	
a	gymerwyd	gennych	i	geisio	osgoi’r	oedi.

Nodyn 7

Ceisiadau eraill

Os	ydych	chi’n	dymuno	cyflwyno	tystiolaeth	newydd	
yn	eich	apêl	mae	angen	i	chi	wneud	cais	i’r	llys	am	
gael	gwneud	hynny.	Rhaid	i	chi	ddweud	wrth	y	llys	
pam	nad	oedd	y	dystiolaeth	ar	gael	i	farnwr	yr	achos	
cyntaf	ac	egluro	pam	yr	ydych	yn	credu	ei	bod	yn	
angenrheidiol	ar	gyfer	yr	apêl.
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Note 8

Beth i’w wneud nesaf

Dychwelwch	yr	hysbysiad	apelydd	a’r	dogfennau	
ategol	at:

Court	of	Protection
PO	Box	70185
First	Avenue	House
42-49	High	Holborn
Llundain		WC1A	9JA

DX	160013		Kingsway	7

Os	bydd	eich	dadl	fframwaith	yn	dilyn	eich	hysbysiad	
apelydd,	rhaid	iddi	gael	ei	ffeilio	cyn	pen	21	diwrnod	
i’r	hysbysiad	apelydd.

Rhaid	i	unrhyw	ddogfennau	ategol	na	allwch	eu	cael	
mewn	pryd	i’w	ffeilio	gyda’ch	hysbysiad	apelydd	gael	
eu	ffeilio	gyda’r	llys	o	fewn	yr	amser	a	gyfarwyddir	gan	
y	llys,	a	chyn	gynted	â	phosibl	beth	bynnag.

Nodyn 9

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os oes angen caniatâd arnoch i apelio

Bydd	y	llys	yn	eich	hysbysu	os	bydd	caniatâd	yn	cael	
ei	roi,	ei	wrthod	neu	os	pennwyd	dyddiad	ar	gyfer	
gwrando’r	cais	am	ganiatâd.

Os	rhoddir	caniatâd,	bydd	y	llys	yn	cyhoeddi’ch	
hysbysiad	apelydd	ac	yn	dychwelyd	copi	wedi	ei	
selio.	Bydd	angen	i	chi	gyflwyno	copi	i	bob	atebydd	a	
hysbysu’r	sawl	y	mae’r	achos	yn	ymwneud	ag	ef.

Os oes gennych chi ganiatâd eisoes, neu os nad 
oes angen caniatâd i apelio arnoch

Bydd	y	llys	yn	cyhoeddi’ch	hysbysiad	apelydd	ac	
yn	dychwelyd	copi	wedi	ei	selio.	Bydd	angen	i	chi	
gyflwyno	copi	i	bob	atebydd	a	hysbysu’r	sawl	y	mae’r	
achos	yn	ymwneud	ag	ef.
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