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Rhagair 

1

Amcan y broses wleidyddol a wnaeth Gymru yn rhan o 

awdurdodaeth gyfreithiol Lloegr yn y 1530au oedd sicrhau 

y byddai Cymru yn cael ei thrin fel rhan o Loegr ac er i 

Gymru gadw strwythur llysoedd barn oedd yn wahanol i’r 

hyn oedd yn bodoli yn Lloegr, cyflawnwyd i raddau helaeth 

iawn amcanion Harri VIII.  Hyn oedd yn gyfrifol am “For 

Wales, see England” ym mynegai’r Encyclopaedia 

Britannica yn y gorffennol. 

 

Roedd sefyllfa gyfansoddiadol Cymru yn y 1530au yn dra 

wahanol i’r hyn y mae heddiw ac fe dŷf y gwahaniaethau 

hyn wrth i broses ddatganoli fynd yn ei blaen ac wrth i fwy a 

mwy o rym a chyfrifoldebau gael eu trosglwyddo i’r 

Cynulliad Cenedlaethol.  O fewn yr awdurdodaeth 

bresennol mae dau gorff sydd â’r hawl i ddeddfu – y naill 

yn San Steffan a’r llall yng Nghaerdydd.  Serch hynny, o ran 

gweinyddu cyfiawnder – o drefnu’r llysoedd a phenodi a 

lleoli barnwyr ar y naill llaw i gosbi ac ailsefydlu troseddwyr 

ar y llall – mae Cymru yn dal i gael ei thrin fel rhan o Loegr.  

Fe orfodir ar Gymru benderfyniadau a pholisiau a wnaed yn 

Llundain i geisio ateb anghenion dinasoedd mawr Lloegr 
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2

heb ystyried p’un ai ydyn nhw’n addas ar gyfer Cymru ai 

peidio. 

 

Pe baem ni heddiw yn cynllunio awdurdodaeth Gymreig ni 

fyddem yn creu systemau a strwythurau yr awdurdodaeth 

presennol. Does dim amheuaeth am hynny. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i weithio 

tuag at greu awdurdodaeth Gymreig ac yn ystod y 

blynyddoedd nesaf i weld cryfhau sefyllfa Cymru yn yr 

awdurdodaeth bresennol.  Pwrpas y pamffled hwn yw 

cyflwyno rhai o’r dadleuon dros greu awdurdodaeth 

Gymreig sydd yn ateb anghenion demograffig, daearyddol, 

ieithyddol ac economaidd Cymru a rhai o’r manteision a 

ddaw i Gymru o wneud hynny. 
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Cyflwyniad 

O’r pedair cenedl sydd yn rhan o’r Deyrnas Unedig, Cymru yn unig sydd 
heb ei system gyfiawnder ei hun.   
 
Dymuna yr ymgyrch Cyfiawnder i Gymru unioni hynny. 
 
Yr ydym yn gasgliad o gyfreithwyr, gan 
gynnwys cefnogwyr o bob un o’r prif 
bleidiau gwleidyddol yng Nghymru, 
siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, sydd 
wedi dod at ein gilydd mewn ymgyrch di-
bleidiol i alw am ail-sefydlu Awdurdodaeth i 
Gymru.  
 
Mae'r achos economaidd dros awdurdodaeth i Gymru yn gryf, a'r achos 
cyfansoddiadol yn anorchfygol.  
  
Defnyddiwn y term ail-sefydlu awdurdodaeth yn fwriadol. Tan 1830, cafodd 
Cymru ei system o lysoedd ei hun  - Llys y Sesiwn Fawr. 
  
Tra bod Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1830 yn ystyried ei fod “yn fuddiol 
cael gwared o’r Awdurdodaeth ar wahân i Gymru”, credwn ni fod ail-
sefydlu’r Awdurdodaeth honno nid yn unig yn fuddiol, ond y bydd yn dwyn 
manteision i Gymru ac i’r Deyrnas Unedig. 
 
Y mae cydnabod cynyddol bod awdurdodaeth ar wahân yn anochel ac y 
bydd, yn hwyr neu'n hwyrach, angen ar Gymru ei system o gyfiawnder ei 
hun. Mae’r rheini sydd o blaid ei gohirio yn dweud, mewn gwirionedd, y 
dylen ni aros nes bod yr angen yn ddybryd cyn gwneud dim. Mae hyn 
braidd yn debyg i ddweud nad oes diben cael yswiriant nes bod rhywbeth 
wedi mynd o'i le.	  
	  	  
Nid ydym yn credu ei fod yn iawn i gamblo gyda dyfodol Cymru a’r 
Deyrnas Unedig felly.  Mae'r pamffled hwn yn ceisio esbonio pam. 
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Beth yw Awdurdodaeth i Gymru? 

1

	  Yn syml, byddai Awdurdodaeth i Gymru yn golygu bod gan Gymru ei 
system gyfreithiol ei hun, ei llysoedd ei hun, yn union fel yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. 
  
Ar hyn o bryd, mae Cymru yn rhannu ei system gyfriethiol gyda Lloegr. 
 
Mae barnwr sydd yn eistedd mewn llys yng Nghaerliwelydd gymaint o 
“farnwr Cymreig” â barnwr sydd yn eistedd mewn llys yng Nghaerfyrddin. 

 
Mae’r gyfraith sydd wedi’i chreu gan y 
Cynulliad Cenedlaethol, mewn termau 
cyfreithiol, gymaint o gyfraith Lloegr â 
chyfraith Cymru (er bod pleidleiswyr yn 
Lloegr wedi cael dim dylanwad ar ei chreu). 
Mae’n ddryslyd, onid ydy? 
 

Yn ymarferol, mae’r system llysoedd rhanedig rhwng Lloegr a Chymru yn 
golygu bod  achosion sydd yn ymwneud â materion parthed Cymru yn cael 
eu penderfynu fel mater o drefn gan lysoedd yn Lloegr, a gan farnwyr, heb 
fawr o gysylltiad â, neu brofiad o, Gymru a’r gyfraith sydd wedi’i chreu gan 
y Cynulliad Cenedlaethol. 
 
Byddai Awdurdodaeth i Gymru yn golygu na fyddai dim ond llysoedd yng 
Nghymru yn penderfynu achosion parthed Cymru, yn union fel y mae 
achosion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu penderfynu gerbron 
llysoedd y gwledydd hynny.  Ni fyddai cyfraith Cymru bellach yn rhan o 
gyfraith Lloegr. 
 
Nid oes dim byd newydd neu ddiarth i’r Deyrnas Unedig yn y cysyniad 
hwnnw. Doedd gan y Deyrnas Unedig erioed system gyfreithiol unedig. 
 
Y mae system yr Alban yn rhagddyddio’r Undeb. Cafodd system Gogledd 
Iwerddon ei rhannu o weddill Iwerddon yn sgil darndosbarthu, a chyn 
darndosbarthu yr oedd system llysoedd yn Iwerddon wedi bodoli ar wahân 
i rheini’r gweldydd eraill o fewn yr Undeb ers dros 100 mlynedd. 
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2

Drwy gydol hanes y Deyrnas Unedig, y mae systemau cyfreithiol gwahanol 
ar gyfer ei chenhedloedd cyfansoddol (gan gynwys Cymru yn y gorffennol) 
wedi bod yn nodwedd gyson. 
 
Byddai ail sefydlu Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân i Gymru, felly, angen 
ychydig iawn o newid. Byddai’n creu posibiliadau, yn hytrach na gorfodi 
newid sylfaenol.  
 
Y llwybr symlaf fyddai i fabwysiadu trefn y llysoedd bresennol. Byddai hyn 
yn golygu bod gan Gymru ei llysoedd ynadon, ei Llys y Goron, ei Huchel 
Lys a’i Llys Apêl ei hun, yn union megis Gogledd Iwerddon. 
 
Ond ni fyddai Awdurdodaeth Gymreig yn rhwym 
gan y drefn honno ac byddai’n rhydd i symud i 
unrhyw fodel arall a fyddai’n addas i Gymru. Er 
enghraifft, mewn materion troseddol, gallai 
rheng gwrandawid cyntaf ail-osod y llys Ynadon a 
Llys y Goron. Efallai na fyddai angen creu Llys 
Apêl llawn amser. Efallai y gallai llysoedd sifil a 
throseddol uno? 
 
Mewn gwirionedd, gallai Llys y Sesiwn Fawr gael ei hail-greu, gyda 
chyfadrannau sifil, troseddol ac apeliadol, gyda barnwyr yn eistedd lle bo 
angen. 
 
Dyma rhai o’r posibiliadau. 
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Y Dadl gyfansoddiadol dros 
Awdurdodaeth i Gymru 

1

Mae gan yr awdurdodaeth sengl dros Loegr a Chymru ddau gorff sydd yn 
gyfrifol am basio deddfwriaeth sylfaenol o statws cyfartal ar ei chyfer – 
Senedd y DU a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. O fewn cymhwysterau’r 
Cynulliad mae Deddfau’r Cynulliad  o’r un statws cyfreithiol â Deddf 
Senedd y DU. 
 
Mewn termau democrataidd, mae gan bleidleiswyr yng Nghymru fantais 
gan fod ganddynt ddylanwad ar y 
ddau gorff sydd yn gyfrifol am 
ddeddfwriaeth sylfaenol. Ar y llaw 
arall, does gan bleidleiswyr yn 
Lloegr ddim dylanwad 
democrataidd ar y Cynulliad 
Cenedlaethol, er ei fod yn creu 
cyfraith sydd yn ffurfio rhan o 
Gyfraith Lloegr. 
 
Dydy’r pryder hwn ddim yn academaidd yn unig. Yn groes i Senedd yr 
Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon, gall y Cynulliad Cenedlaethol 
basio deddfau fydd yn effeithio ar bobl sydd yn byw yn Lloegr (gweler 
adrannau 108(5) & (6) Deddf Llywodraeth Cymru 2006). 
 
Wrth i’r Cynulliad symud i fodel Pwerau wedi’i cadw nôl – lle bydd y 
Cynulliad yn gymwys i greu cyfraith ar unrhyw fater heblaw am y rheini 
sydd yn ymwneud â materion sydd wedi’i cadw’n ôl – cyhyd â bydd 
Deddfau’r Cynulliad yn ffurfio rhan o gyfraith Lloegr yn ogystal â Chymru, 
gall ansicrwydd ynglyn ag estyniad y Cynulliad gynyddu. 
 
Beth sydd yn digwydd os yw person sydd yn byw yn Lloegr yn cael ei 
effeithio gan ddeddf y Cynulliad, ac y mae deddfau perthnasol eraill a 
greuwyd gan Senedd y DU allai arwain at ganlyniad gwahanol? Does neb 
yn gwybod. 
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Lle bydd achos cyfreithiol yn ymwneud â deddfau mwy nag un 
awdurdodaeth a bydd rhaid i lys benderfynu pa gyfraith sydd yn fwyaf 
addas i ddatrys yr achos, y mae corff o reolau sefydliedig o’r enw 
‘Gwrthdrawaid Cyfreithiau’ neu ‘Cyfraith Gydwladol Breifat’ i’r llys ac i’r 
partion eu dilyn. Nid oes y fath reolau yn bodoli lle bydd cyfreithiau mwy 
nag un corff sydd yn gyfrifol am ddeddfwriaeth sylfaenol o fewn yr un 
awdurdodaeth yn y cwestiwn. 
  
Tra bod pobl sydd yn byw yn Lloegr yn dioddef o anfantais ddemocrataidd 
yr awdurdodaeth rhanedig rhwng Lloegr a Chymru, y mae Cymru yn 
dioddef o ddiffyg cyfiawnder. 
 
Nid oes gwlad arall ym myd y Gyfraith Gyffredin, lle mae tiriogaeth gyda 
phwerau am greu deddfwriaeth sylfaenol yn rhannu system o lysoedd yn y 
ffordd mae Cymru yn ei rhannu gyda Lloegr. 

 
Mae gan wledydd megis Awstralia a’r UDA 
lysoedd ffederal, yn ogystal â llysoedd taleithiol. 
Ond nid yw’r DU yn wlad ffederal ac nid yw 
llysoedd Lloegr a Chymru yn llysoedd ffederal. 
 

Ar hyn o bryd, mae llys sydd yn eistedd yn Sheffield neu yn Luton yr un mor 
gymwys i benderfynu ystyr deddfwriaeth Gymreig ag un sydd yn eistedd yn 
Abertawe neu yn Llangefni. 
 
Efallai y bydd consesiynau i natur gymreig yr achos yn cael eu gwneud – y 
mae Llys Gweinyddol yn eistedd yn aml yng Nghaerdydd ac mae ganddo 
swyddfa yno; y mae’r Llys Apêl yn ymweld (ond nid oes ganddo swyddfa 
yng Nghymru ac mae rhaid ffeilio pob apêl yn Llundain); mae barnwyr sydd 
wedi eu geni yng Nghymru yn gallu cael eu dewis i wrando ar achosion 
Gymreig  - ond camau’n unig ydy rhain i leddfu sefyllfa sydd yn hanfodol 
anfoddhaol. 
 
Mae’n bwysig bod barnwyr yn deall y milieu diwylliannol o ble mae 
achosion maen nhw’n gwrando arnynt a’r deddfau maen nhw’n eu 
dadansoddi yn hannu. Mae barnwriaeth Seland Newydd, er enghraifft, o fri 
uchel, ond ychydig iawn o bobl fyddai’n ei ystyried yn dderbyniol i farnwyr 
o Seland Newydd benderfynu fel mater o drefn achosion o Loegr ac i 
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ddadansoddi deddfau Seisnig. 
 
Ni ddylai danseilio etifeddiaeth cyfreithiol “England & Wales”. Mae 
cyfreithwyr yn Lloegr (a Chymru) yn gyfarwydd â’r syniad bod y gyfraith yng 
Nghymru yr un fath â’r gyfraith yn Lloegr, gydag ychydig o eithriadau. Ond, 
mewn meysydd sylweddol o’r gyfraith (megis gofal iechyd, cynllunio a thai) 
nid yw hyn bellach yn wir. Y mae risg gwirioneddol y bydd barnwyr, sydd 
wedi’u seilio’n broffesiynol yn Lloegr drwy gydol eu hoesau, yn dadansoddi 
cyfreithiau i olygu’r un fath ag yn Lloegr ac i fychanu unrhyw wahaniaethau. 
Byddai hyn yn erydu gallu pobl Cymru i wneud dewisiadau cyfreithiol yn 
effeithiol. 
 
Cawn eglurdeb o hyn gan y dyfarniad diweddaraf gan y Goruchaf Lys ar 
gymhwyster deddfwriaethol y Cynulliad, lle rhoddodd mwyafrif y Llys 
ddyfarniad oedd yn hwyrfrydig i gydnabod bod gan y Cynulliad, o fewn ei 
chymhwysterau, yr hawl i’r un parch ynglyn â’i farn democratraidd â Thy’r 
Cyffredin (Recovery of Medical Costs for Asbestos Diseases (Wales) Bill – 
Reference by the Counsel General for Wales [2015] UKSC 3). 
 
Mae’n rhaid i’r Goruchaf Lys, o dan y 
Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005, gael 
ei ffurfio er mwyn “sicrhau y bydd gan o  
blith y barnwyr wybodaeth am, a phrofiad 
ymarfer yn, y gyfraith ym mhob rhan o’r 
Deyrnas Unedig”. 
 
Heb eithriad, y mae gan y Llys o leiaf ddau Ustus o’r Alban (wedi’u 
hapwyntio o farnwyr sydd yn eistedd yn y lysoedd yn yr Alban) ac un Ustus 
o Ogledd Iwerddon (yn ôl confensiwn y cyn Arglwydd Brif Ustus diweddaraf 
yng Ngogledd Iwerddon). Does gan y Goruchaf Lys ddim “Barnwr 
Cymreig” ac yn absenoldeb awdurdodaeth ar wahân i Gymru y mae’n 
anodd diffinio un. Bydd disgwyl, wedi ail-sefydlu awdurdodaeth ar wahân i 
Gymru, y bydd llywydd neu brif ustus Cymru yn ymuno â Goruchaf Lys y 
Deyrnas Unedig maes o law. 
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Dywedwn ni fod yr achos cyfansoddiadol dros ail-sefydlu awdurdodaeth ar 
wahân i Gymru yn anorchfygol. Byddai fe’n: 
 

• Cael gwared o’r anfantais ddemocrateg parthed Lloegr; 
 

• Datrys yr anfantais farnwrol parthed Cymru; 
 

• Dangos eglurdeb ynglyn â ble mae’r ffin rhwng yr hyn sydd yn rhan 
o’r gyfraith Gymreig a’r hyn sydd yn rhan o’r gyfraith Seisnig; 

 
• Darparu set clir o reolau i’w dilyn mewn amgylchiadau sydd yn 

ymwneud â chyfreithiau Lloegr a chyfreithiau Cymru ac lle mae 
angen dadansoddi pa rai sydd yn fwyaf addas i ddatrys materion; 

	  

• Gweithredu fel arwyddbost bwysig i farnwyr a chyfreithwyr (ac i’r 
cyhoedd, busnesau a gwleidyddion o ran hynny) bod y gyfraith fel 
mae’n gymwys yng Nghymru yn wahanol i’r gyfraith yn Lloegr. 
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	   Y Dadl Economaidd dros 
Awdurdodaeth i Gymru 

1

Mae system gyfiawnder yn hanfodol i lwyddiant economaidd gwlad. Pe bai 
Cymru yn rheoli ei system cyfiawnder ei hun, gallai hi reoli’r system honno i 
siwtio Cymru a’i hangenion economaidd yn well. 
 
Y mae’r ddadl economaidd dros awdurdodaeth i Gymru yn ddeublyg; y 
mae effaith y gallai fe gael ar y sector busnes yn gyffredinol ac y mae 
effaith y gallai fe gael ar y sector cyffreithiol yn benodol. 
 
Efallai y bydd awdurdodaeth sydd yn bodoli ar hyn o bryd yn Lloegr a 
Chymru yn awdurdodaeth o ddewis i lawer o ymgyfreithwyr sydd amgen ag 
ychydig o gysylltiad tiriogaethol â’r Deyrnas Unedig. Prif fuddiolwyr y 
poblogrwydd hwnnw, serch hynny, yw’r cwmniau masnachol mawr yn 
Llundain. 

 
A dweud y gwir, mae canolbwynt yr 
awdurdodaeth yn ei ffocysu’n gynyddol ar 
statws Llundain megis canolfan ar gyfer 
ymgyfreitha rhyngwladol, ar draul 
gwasanaethu anghenion a hybu twf mewn 
busnesau gartref. 
 

Wrth reoli ein system gyfiawnder yng Nghymru, gallwn ni sicrhau bod 
anghenion ymgyfreitha rhyngwladol ddim yn cael blaenoriaeth ar fusnes 
beunyddiol y llysoedd. Wrth wneud hyn, bydden ni eisoes yn gwneud 
Cymru yn lle mwy deniadol i fusnesau. 
 
Yn ei adroddiad “Gwneud Busness 2015”, rhestrodd Banc y Byd y DU yn 
36ain yn unig yn y byd am “Gorfodi Contractau – sut y mae effeithlonrwydd 
barnwrol yn cefnogi’r rhyddid i gontractio”. Yn ôl Banc y Byd, y mae 
gorfodi hawliad contractol o werth isel i werth ganolog yn y DU yn debygol 
o gostio 39.9% o werth yr hawliad. Y mae hyn yn cymharu an anffafriol 
gyda’r Almaen (14.4%), Ffrainc (17.4%), Awstralia (21.8%) a’r Unol 
Daleithiau (30.5%). 
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Gan gymryd gwerth hawliad o £52,000, a threial wedi’i gontestio gyda 
thystiolaeth arbenigol ynglyn ag ansawdd nwyddau a phroses hir o gorfodi 
dyfarniad (ar gyfartaledd 437 diwrnod), mae’r adroddiad yn amcangyfrif y 
bydd costau’r cyfan (gan gynnwys ffioedd llys a threuliadau professiynol) 
tua £20,800 (1af Hehefin 2014). 
 
Fydd y ffigyrau hyn ddim ond yn 
gwaethygu. Ar 1af o Ebrill 2015, 
cynyddodd cost o godi gwys yn Lloegr a 
Chymru, ar gyfer hawliad o £10,000 neu 
fwy, i 5% o werth y hawliad, gydag 
uchafswm o £10,000. 
 
Beth mae hyn yn ei feddwl ar gyfer hawliad megis yr un yn enghraifft Banc 
y Byd uchod yw bod cynnydd yn ffi y llys o £910 i £2,600. Dyna gynnydd o 
285%; ac byddai costau’r holl broses yn cynyddu o 3.7% i 7% o werth y 
hawliad. Ar gyfer hawliad o £200,000 neu fwy, byddai ffi’r llys yn mynd o 
£1,515 i £10,000 – sef cynnydd o 660%. Y mae’n meddwl, wrth gwrs, bod y 
rhai sydd yn dod â hawliad rhwng £10,000 a £200,000 yn talu’n gyfrannol 
fwy am ffioedd llys nag y rhai sydd a hawliad dros £200,000. Bydd ffi’r llys 
am hawliad o £3m, er enghraifft, ddim ond 0.33% o’r hawliad, yn hytrach 
na 5%. 
 
Mae effaith y bydd hyn yn cael ar allu busnesau bach i fusnesau canolig i 
ddwyn achos llys yn amlwg. Ni fydd llawer yn fodlon cyflwyno arian parod 
bydd ei angen i dalu ffi mor uchel er mwyn dwyn achos yn erbyn parti sydd 
yn anfodlon neu’n analluog talu bil. Wrth gwrs, yn aml y mae codi gwys a 
dangos parotrwydd i ddwyn achos sydd yn arwain at setliad hawliad. Ond 
bydd cost cymryd y cam cyntaf hwnnw wedi cynyddu’n sylweddol. Ac bydd 
yr arian angenrheidiol yng nglwm am amser hir (mwy na 14 mis yn ôl 
arolwg Banc y Byd). 
 
Ynglyn â busnesau bach a chanolig, mae cynnydd mewn ffioedd llys yn 
actio fel treth newydd ar “wneud busnes” ac yn rhwystr ar fynediad i 
gyfiawnder. Efallai y byddan nhw’n rhoi rhai cwmniau allan o fusnes am eu 
bod nhw ddim yn gallu fforddio yr ergyd dwbl i lif arian parod fydd yn 
canlyniad bygythiad llai o ymgyfreitha i ddyledwyr diegwyddor a’r 
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cyfanswm uchel fydd angen talu i’r llys o flaenllaw er mwyn gorfodi taliad. 
 
Er fod yr awdurdodaeth bresennol yn gallu bod yn boblogaidd gydag 
ymgyfreithwyr rhyngwladol, y mae’n bell o fod yn berffaith i fusnesau ac yn 
camwahaniaethu yn erbyn busnesau bach a chanolig. Ai dyna’r system sydd 
yn cwrdd orau ag anghenion economaidd Cymru? 

 
Fe gredwn ni gallai awdurdodaeth ar wahân i Gymru fod yn 
gyflymach a chyda cymhareb cost i werth yr hawliad is ac yn 
cael ei defnyddio er mwyn hybu busnes i setlo a datblygu 
yma. 
 

Fe gredwn ni hefyd y gallai awdurdodaeth ar wahân i Gymru greu hwb 
uniongyrchol i’r sector cyfreithiol yng Nghymru (ac bydd sector cyfreithiol 
Cymreig sydd wedi’i hybu mewn sefyllfa gryfach i gymryd rhan yn y 
farchnad ryngwladol sydd ond 2 awr i ffwrdd). 
 
Yn 2009, siaradodd y Prif Weinidog Carwyn Jones AC (Cwnsler Cyffredinol 
ar y pryd) am y “Rhandaliad Datganoli” ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol yng 
Nghymru. Dylai’r gyfraith gyhoeddus a’r gyfraith weinyddol sydd yn 
gysylltiedig i ddatganoli fod yn “faes cynyddol o waith”. Dylai gwahanu 
gael ei weld fel cyfle:  “Bydd cyfraith Cymru yn wahanol a gall cwmniau 
gynghori clientiaid Seisnig o ran hyn”. Efallai y bydd y gyfraith Gymreig a 
system gyfreithiol yng Nghymru yn golygu bod: “Manteision economaidd a 
chymdeithasol......yn hanu o ddatblygu’r proffesiwn cyfreithiol yng 
Nghymru ac o ddatblygu’r gyfraith sydd yn addas i’r sefyllfa benodol yng 
Nghymru”. Fe gytunwn ni. 
 
Dylai cyfleoedd ddod ar gyfer y prifysgolion 
yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth 
gyda’r proffesiwn a chyda Llywodraeth 
Cymru er mwyn sicrhau bod hyfforddi ac 
arbenigedd sydd wedi’i ffocysu ar Gymru. 
 
Byddai awdurdodaeth i Gymru yn creu cyflogaeth yng Nghymru mewn 
swyddogaethau sydd yn eu ymgymryd yn bresennol yn Lloegr, ac mewn 
gwasanaethau sydd yn cefnogi gweinyddu cyfiawnder. 
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Mae’r gyfraith yn ddiwydiant wybodaeth sydd yn dioddef yng Nghymru 
oherwydd cystadleuaeth anghyfartal mewn mannau eraill yn y DU. Gyda 
chanolfan addysgol, broffesiynol a barnwrol awdurdodaeth Lloegr a 
Chymru yn Llundain, mae llawer o gyfreithwyr yn mudo o Gymru oherwydd 
ei hatyniad disgyrchianol a chyda’r cyfreithwyr hynny, bant â sgiliau ac 
adnoddau gwerthfawr. Mae llawer o’r gwaith sydd yn ymwneud â Chymru 
yn unig, yn ogystal ag elwau, yn gadael Cymru yn yr un modd. Er mwyn 
cymryd un enghraifft yn unig, mae’r rhan fwyaf llethol o eiriolwyr sydd yn 
ymddangos mewn achosion gweinyddol yng Nghymru yn ymarfer o 
siambrau yn Lloegr – er bod gan Gymru eiriolwyr ardderchog ym maes y 
gyfraith gyhoeddus, gan gynnwys hyd at lefel Cwnsleriaid y Frenhines. 
 
Byddai troi’r llanw hwn yn ôl – gan gefnogi darparwyr gwasanaethau 
cyfreithiol sydd eisoes wedi’u seilio yng Nghymru a chan ddenu darparwyr 
newydd i mewn i Gymru – yn hwb sylweddol i’r economi Gymreig. 
 
Fe alwn ni am ail-sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru, nid fel symudiad 
amddiffyn er mwyn sefydlu rhwystrau proffesiynol i eraill, ond yn hytrach fel 
arddangosiad – hysbyseb hyd yn oed – o hyder mewn galluoedd y rheini 
sydd yn ymwneud eisoes mewn darparu cyfiawnder yma yng Nghymru; ac 
fel galwad i ymarferwyr yn Lloegr ac mewn mannau eraill i ymuno â 
datblygiad awdurdodaeth “chwaer” deinameg a chynyddgar o fewn y 
Deyrnas Unedig. 
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Myndediad i Gyfianwnder 

1

Mae mynediad i gyfiawnder yn hanfodol. 
 
Waeth i bobl Gymru gael hawliau heb allu 
eu gorfodi nhw gerbron y llysoedd. 
 
Byddai awdurdodaeth ar wahân i Gymru 
yn galluogi Cymru i ddod i’r afael â’r 
broblem o sut i gynyddu mynediad i 
gyfiawnder mewn ffordd sydd wedi’i 
haddasu i anghenion Cymru. 
 
Fel dywedwyd uchod, byddai system gyflymach gyda chymhareb cost i 
werth yr hawliad is yn cynyddu mynediad i gyfiawnder ar gyfer busnesau 
bach a chanolig. 
 
Yn y llysoedd troseddol, mae patrymau troseddu gwahanol rhwng Lloegr a 
Chymru yn arwain at wahaniaethau sylweddol yn y lefel o ddarparu cymorth 
cyfreithiol troseddol, gyda’r holl wariant yn Lloegr tua 50% y pen yn uwch. 
Byddai ail-sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru yn caniatáu i’r system o 
ddarparu cymorth cyfreithiol yng Nghymru gael ei hail-gydbwyso. 
 
Gallai diwygiadau diweddar sydd yn creu system dwy reng o gytundebau 
cymorth cyfreithiol troseddol ar gyfer cyfreithwyr yn cael eu hail-ystyried o 
fewn awdurdodaeth ar wahân i Gymru. Cafodd y system honno - sydd yn 
gosod uchafswm ar y nifer o gwmniau cyfreithiol sydd yn gallu actio fel 
cyfreithwyr dyletswydd – ei chreu er mwyn gwasanaethu cyfaint fawr o 
waith troseddol yn y dinasoedd mawr yn Lloegr. Mae’n rhagweld nifer llai o 
gwmniau cynnwys uchel sydd wedi’u lleoli yng nghanol y dinasoedd hynny, 
yn hytrach na nifer fawr o gwmniau llai sydd serch hynny yn darparu 
gwasanaeth cyfreithiol arbenigol dros ranbarth ddaearyddol mwy eang. 
Gall ei ddadlau yn hawdd fod y system honno yn llai addas i 
ddaearyddiaeth genedlaethol a lleol Cymru. 
 
Yn y llysoedd sifil, y mae ystod eang o gynlluniau posibl a ellir eu hystyried 
er mwyn cynyddu mynediad i gyfiawnder. Un cynllun posibl yw’r Cronfa 
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Cymorth Cyfreithiol Amodol (CCCA) sydd wedi gweithio  mewn 
awdurdodaethau y gyfraith gyffredin eraill â phoblogaeth gyffelyb i 
boblogaeth Cymru, megis Gorllewin Awstralia. Cynhyrchodd Cyngor y Bar 
bapur ymgynghori ar fater CCCA mor bell yn ôl â 1977. Yn syml, byddai 
CCCA yn cefnogi achosion hawlio arian (ar gyngor ffafriol gan 
fargyfreithiwr). Os bydd y achos yn llwyddiannus, byddai’r Cronfa yn 
adennill y costau o’r parti aflwyddiannus, yn ogystal â chanran o’r iawndâl a 
dderbynid gan y parti llwyddiannus. Wrth adennill nid yn unig ei chostau, 
gallai CCCA weithredu gyda surplws, a allai ei ddefnyddio i gymorthdalu 
achosion sifil a theuluol lle nid oes adennill ariannol ac, o bosibl, cymorth 
cyfreithiol troseddol yn ogystal. Mae parti sydd ei helpu gan CCCA yn 
derbyn lles gan y gymuned. Gellir meddwl y dylai’r parti llwyddiannus ar 
gymorth cyfreithiol gyfrannu rhywbeth yn ôl i’r gymuned er mwyn i bobl 
eraill fanteisio hefyd. 
 

Un o fanteision CCCA yw ei fod yn dileu cymhelliad  
traddodiadol i’r llywodraeth leihau y nifer o bobl sydd yn 
gymwys i gymorth cyfreithiol. O dan CCCA, po fwyaf yw 
nifer y bobl sydd yn gymwys am gymorth y gronfa, mwyaf 
oll fel canran y mae’r gronfa  yn gallu adennill ac mwyaf 
tebyg y bydd y gronfa yn gweithredu ar syrplws. Gallai 
cymhwyster ar gyfer cymorth CCCA hyd yn oed ei ehangu 
i fusnesau. 

 
Gallai cynlluniau eraill am ehangu mynediad i gyfiawnder gynnwys cyflwyno 
yswiriant gorfodol i gyfarwyddwyr cwmni yn erbyn erlyn am dwyll. Y mae 
nifer o bosibiliadau – y pwynt am awdurdodaeth i Gymru yw bod y system 
sydd yn ei defnyddio i ddosbarthu cymorth cyfreithiol a chwmpas y cymorth 
yn gallu cael ei dewis er mwyn bod yn addas i Gymru. 
 
Mewn ystyr ehangach, rydym yn hyderus y bydd ail-sefydlu awdurdodaeth 
ar wahân i Gymru yn gwella mynediad i gyfiawnder. Ceir rhagor o 
gyfreithwyr talentog yn ymuno â’r rhai sydd wedi’u seilio yma yn barod, gan 
olygu y bydd partïon Cymreig yn gorfod teithio llai er mwyn derbyn y 
gwasanaethau cyfreithiol y mae angen arnyn nhw. Gyda darparu cyfiawnder 
ar bob lefel islaw y Goruchaf Lys o fewn Gymru, bydd yn dod â’r llysoedd 
yn agosach at bobl Cymru. 
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	   Allwn ni Iwyddo? 

Gallwn. 
 
Yr ydym yn “ddigon mawr” – mae gan Gymru (3.1 miliwn) boblogaeth fwy 
nag awdurdodaethau Gogledd Iwerddon (1.85 miliwn), Gorllewin Awstralia 
(2.57 miliwn), De Awstralia (1.69 miliwn), Tasmania (0.5 miliwn) a 
Thiriogaeth y Gogledd (025 miliwn). 
 
Mae gan Victoria (5.8 miliwn), cartref y cwmni rhyngwladol Slater & Gordon 
(y cwmni cyfreithiol cyntaf yn y byd i fynd yn gyhoeddus a’r cwmni 
cyfreithiol rhyngwladol 7fed fwyaf o ran incwm sydd yn gweithredu yn y 
DU), boblogaeth llai na dwywaith maint Cymru. 
 
Pe bai Cymru yn dalaith yn America, byddai’n rhestru yn 30fed o ran 
poblogaeth – yn fwy nag awdurdodaethau Iowa, Mississippi, Arkansas, 
Utah, Kansas, Nevada, New Mexico, Nebraska, West Virginia, Idaho, 
Hawaii, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Montana, Delaware, South 
Dakota, Alaska, North Dakota, Vermont, Wyoming a Washington DC. 
 
Mae gan Jersey (95,000) a Guernsey (65,000) ill ddau sectorau cyfreithiol 
dirgrynol. Os yw Gibraltar (29,000) yn gallu rhedeg ei system cyfiawnder ei 
hun, wrth gwrs bod  Cymru yn gallu ei wneud. 
 
Mae seilwaith system llysoedd yn bodoli eisoes yng Nghymru. 
 
Fe gredwn ni fod y sgiliau, y talent a’r uchelgais angenrhediol yn bodoli 
yma yng Nghymru hefyd. 
 
 
 
 



	  

	   19	  

	  

	  

Llofnodwyd gan (yn nhrefn y wyddor): 
 
Andrew Davies 
Huw Evans 
Paul Hopkins QC 
David Hughes 
Gwydion Hughes 
Michael Imperato 
Jeremy Jenkins 
Jeffrey Jones 
Marian Lewis 
Michael Mather-Lees QC 
Lowri Wynn Morgan 
Andrew Morse 
Christopher Rees 
Jonathan Elystan Rees 
Lee Reynolds 
Huw Roffe 
Rhys Thomas 
Rhodri Williams QC 


