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Annwyl Dai, 

Bydd Aelodau'r pwyllgor yn cofio i'r Society for Protection of Unborn Children (SUPC) 
gychwyn Adolygiad Barnwrol y llynedd yn gwrthwynebu polisi Llywodraeth yr Alban ar 
erthyliad meddygol cynnar yn y cartref. Roedd hyn o ddiddordeb i'r Pwyllgor gan ein bod ni 
wedi defnyddio'r un pwerau i gyflwyno defnydd misoprostol yn y cartref i fenywod yng 
Nghymru. Pe bai Llywodraeth yr Alban wedi colli'r achos, byddai hyn wedi arwain at 
oblygiadau uniongyrchol ar gyfer y polisi penodol hwnnw. Yn awr, gallaf roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi am y mater hwn. 

Gwrthodwyd yr adolygiad barnwrol gan Lady Wise ar y ddwy sail. Apeliodd SPUC yn erbyn 
y penderfyniad yn yr Alban a chlywyd yr achos gan y Llys Apêl ar 2 a 3 Ebrill. Cyhoeddwyd 
y penderfyniad ddydd Mercher 22 Mai. 

Yn gryno, gwrthododd y llys gynnig apêl SPUC gan gadw at benderfyniad yr Arglwydd 
Ordinari, felly mae'r polisi o ganiatáu erthyliad meddygol cynnar yn y cartref yn gyfreithlon. 
Mae'n bosibl y gellir herio polisi Llywodraeth Cymru, ond mae canlyniad yr achos yn yr 
Alban wedi lleihau'n sylweddol y risg y bydd hynny yn digwydd. Ond, mae'n dal i fod yn 
bosibl y bydd SPUC yn mynd â'r achos i'r Goruchaf Lys yn y DU, felly bydd fy swyddogion 
yn cadw mewn cysylltiad agos â Llywodraeth yr Alban a'r Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol rhag ofn y bydd unrhyw ddatblygiadau pellach. 
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