Gwybodaeth i ddioddefwyr
Gwybodaeth am y CPS
Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn gyfrifol am erlyn achosion troseddol a ymchwilir
gan yr heddlu ac archwilwyr eraill yng Nghymru a Lloegr.
Sut mae’r CPS yn gwneud penderfyniadau
Rydym yn penderfynu p’un ai i erlyn trwy weithredu’r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron ac
unrhyw bolisïau perthnasol i ffeithiau’r achos penodol. Mae’r Cod yn amlinellu’r prawf dau
gam sydd angen ei ddefnyddio i sicrhau bod ein penderfyniadau yn deg ac yn gyson.
Cam un: A oes digon o dystiolaeth i fedru cyhuddo?
Rhaid i ni fod yn fodlon bod digon o dystiolaeth i roi “gobaith gwirioneddol o gollfarn” yn
erbyn pob diffynnydd. Os nad oes, ni ddylid mynd ymlaen â’r achos, waeth pa mor ddifrifol
neu sensitif ydyw.
Os oes gobaith gwirioneddol o gollfarn, byddwn yn gofyn y cwestiwn nesaf.
Cam dau: A yw hi er budd y cyhoedd i ni ddwyn yr achos ger bron y llys?
Fel arfer bydd erlyniad yn digwydd oni bai fod yr erlynydd yn sicr fod yna ddigon o ffactorau
lles y cyhoedd yn gogwyddo yn erbyn erlyn sy’n drech na’r rhai sy’n gogwyddo o blaid. Wrth
ystyried lles y cyhoedd, ystyriwn farn y dioddefwyr ynglŷn ag effaith y drosedd.
Hyd a lled penderfyniadau’r CPS
Nid swyddogaeth y CPS yw penderfynu a yw unigolyn yn euog o drosedd, ond yn hytrach
gwneud asesiadau teg, annibynnol a gwrthrychol ynghylch priodoldeb cyflwyno cyhuddiadau
i’r llys troseddol eu hystyried. Nid yw asesiad y CPS o unrhyw achos yn ganfyddiad o
euogrwydd neu ymddygiad troseddol, nac yn awgrym o hynny. Nid yw’n ymarfer i ganfod
ffeithiau, gan mai llys a all wneud hynny’n unig. Yn hytrach asesiad ydyw o’r hyn sy’n bosibl
i’w brofi o flaen llys, yn unol â Chod Erlynwyr y Goron.
Mae’r asesiad hwn yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael sy’n deillio o archwiliad yr
heddlu ac nid ar y dystiolaeth sy’n debygol o gael ei chasglu gan yr amddiffyniad, ac yn
debygol o gael ei defnyddio i herio tystiolaeth yr erlyniad. Mae penderfyniad y CPS i
gyhuddo felly o bosib yn asesiad ar sail y dystiolaeth sydd ar gael i’r CPS ar yr adeg pan
wnaed y penderfyniad.
Rhaid i erlynwyr y CPS fod yn barod i adolygu pob achos, er mwyn iddynt fedru ystyried
unrhyw newid mewn amgylchiadau sy’n digwydd wrth i’r achos ddatblygu, gan gynnwys yr
hyn sy’n dod yn hysbys ynghylch achos yr amddiffyniad. Os yw’n briodol, gall y CPS newid y
cyhuddiadau neu roi terfyn ar yr achos.
Mae rhagor o wybodaeth am y CPS ar gael ar wefan y CPS.

Beth all dioddefwyr ddisgwyl ei gael gan y CPS?
Mae Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau (Cod y Dioddefwyr) yn nodi’r safonau
gofynnol y gall dioddefwyr ddisgwyl eu derbyn gan y CPS ac asiantaethau cyfiawnder
troseddol eraill. Mae’n ceisio sicrhau y rhoddir gwybodaeth amserol a chywir i ddioddefwyr
am eu hachos ar bob cam o’r broses gyfiawnder droseddol. Ceir rhagor o wybodaeth am
God y Dioddefwyr yn https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-forvictims-of-crime
Sut ydym ni’n diweddaru dioddefwyr ynghylch ein penderfyniadau?
Mae Unedau Cyswllt Dioddefwyr (VLUs) yn gyfrifol am roi gwybod i ddioddefwyr am
benderfyniadau i derfynu achos neu newid y cyhuddiadau’n sylweddol. Maent yn bwyntiau
cyswllt dynodedig ar gyfer dioddefwyr sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am ein
penderfyniadau. Gall y VLU gynghori dioddefwyr hefyd am y modd y gallant geisio
adolygiad, cyflwyno cwyn neu gynnig adborth.
Sut ydym ni’n diweddaru dioddefwyr ynghylch eu hawl i adolygu’n penderfyniadau?
Mae’r Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR) yn rhoi’r hawl i ddioddefwyr wneud cais
am adolygiad o benderfyniad gan y CPS i beidio ag erlyn neu i derfynu achosion troseddol.
Gall dioddefwyr gysylltu â’u Huned Cyswllt Dioddefwyr (VLU) lle bydd un o’n gweithwyr
proffesiynol yn falch iawn o gynnig gwybodaeth am VRR neu gyngor ynghylch gwneud cais
am adolygiad. Yn ogystal, mae taflen ar gael am VRR sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth
fanylach ac mae ar gael hefyd ar wefan y CPS yn www.cps.gov.uk.
Sut all dioddefwyr gynnig adborth neu wneud cwyn?
Gall dioddefwyr roi adborth neu gyflwyno cwyn ynglŷn ag unrhyw elfen o’n gwasanaeth.
Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud hyn ar gael ar wefan y CPS hefyd yn
www.cps.gov.uk.
Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb, gallwch gyfeirio cwyn at yr Ombwdsmon Seneddol a’r
Gwasanaeth Iechyd (PHSO). Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud hyn ar gael ar
wefan y PHSO hefyd yn www.ombudsman.org.uk.
GWYBODAETH GYSWLLT DDEFNYDDIOL
Am wybodaeth ar y CPS ac i weld neu lawrlwytho copi electronig o’r ddogfen hon, ewch i
wefan y CPS yn www.cps.gov.uk.

Cysylltiadau defnyddiol:
1) Swyddfa CPS Leol

2) Asiantaethau Cymorth Lleol

