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Achos dros Farnwriaeth Cymru yn Cynyddu
Nodwyd y dadleuon dros Farnwriaeth Gymreig gan Gwnsler Cyffredinol Cymru, Theodore Huckle, mewn
cynhadledd i Ysgolion y Gyfraith a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru ar 18 Mawrth yn Neuadd y Ddinas
Caerdydd. Gellir darllen cyflwyniad y Cwnsler ar wefan http://www.clickonwales.org/
Yn ôl y Cwnsler yr ateb yw “datganoli rhagor o bŵer dros faterion domestig, gan gynnwys heddlua a’r system
gyfiawnder i’r Cynulliad ... creu barnwriaeth gyfreithiol Gymreig a corff diffiniedig o Gyfraith Gymreig (‘distinct
body of Welsh law’) er mwyn gwneud i ddatganoli weithio’n effeithiol.
Mae’n amlwg fod y dadleuon dros Farnwriaeth Gymreig yn cynyddu’n fisol.

Pwy ’di Pwy – Ilan Wyn Jones, Caerdydd
Un o le ydych chi a beth yw’ch hanes?

Rwy’n fyfyriwr 2ail flwyddyn y Gyfraith. Ennill ysgoloriaeth
Cymhelliant y Coleg Cymraeg wnes i ac felly'n derbyn £500 y
flwyddyn. Rwy'n dod o bentref Crymych yn Sir Benfro.
Pa fodiwlau Cyfraith ydych chi’n eu dilyn trwy gyfrwng y
Gymraeg?

Rwy'n astudio Datganoli yng Nghymru a Chyfraith Camwedd trwy
gyfrwng y Gymraeg. Y llynedd, fe wnes i astudio Cyfraith Gyhoeddus
a Sylfeini'r Gyfraith yn y Gymraeg.

Ilan Wyn Jones

Ydych chi’n gweld mantais o ddefnyddio’r Gymraeg ym maes y
Gyfraith?

@Cofrestrfa Tir

Rwy'n bendant yn gweld mantais ac rwy'n credu'n gryf fod yr iaith
yn araf ennill mwy o statws yn ein system gyfreithiol. Does dim
amheuaeth fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n ddyddiol mewn
cwmnïau cyfreithiol.

Mae cyfrif trydar
@CofrestrfaTir yn ganllaw
defnyddiol iawn i fyfyrwyr
sy’n adolygu Cyfraith Tir.
Dyma gyfrif y gwasanaeth
cofrestru tir swyddogol ar
gyfer Cymru a Lloegr. Ceir
yno gymaint o ddeunydd
defnyddiol a diddorol …. a
hynny yn Gymraeg yn
ogystal â Saesneg.

Beth yw eich diddordeb arbennig ym maes y Gyfraith?

Rwy'n astudio ystod eang o bynciau, o Gyfraith Gyhoeddus
Ryngwladol i Gyfraith Cyflogadwyaeth. Ar hyn o bryd mae gennyf
ddiddordeb mawr i arbenigo mewn Cyfraith Chwaraeon.
Beth hoffech chi ei wneud ar ôl graddio?

Fy mwriad yw gwneud cwrs LPC. Rwy'n ceisio cryfhau fy CV a fydd
gobeithio yn ennill cytundeb hyfforddiant i mi yn y dyfodol.

Symposiwm Cyfraith
Cynhelir Symposiwm Cyfraith i ddarlithwyr a myfyrwyr ôl-radd ar brynhawn Gwener 1 Gorffennaf.
Bwriad y symposiwm yw rhoi cyfle i ddarlithwyr a gweithwyr yn y maes drafod y camau ymlaen o ran dysgu
Cyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y cyfreithiwr a’r bardd, Emyr Lewis, yn rhoi cyflwyniad er mwyn procio
ac ysgogi trafodaeth.
Cynhelir y digwyddiad yn adeilad y Pierhead, Caerdydd.

Cyfreithia yn y Gymraeg ganrif yn ôl
Yn ôl ‘Y Genedl Gymreig’ ar 2 Medi 1891 fe wnaeth Michael D. Jones (sefydlydd y Wladfa ym Mhatagonia) ei gais i
lys trwyddedol y Bala yn Gymraeg. Nododd y papur, “Gwell oedd gan Mr Jones roddi ei dystiolaeth yn erbyn y
tafarndai yn Gymraeg, a chaniatawyd iddo, gan fod yr ynadon oll, oddieithr un, yn deall.”

Cymraeg Llys Sir Benfro
Roedd y Gymraeg yn destun defnydd a dirmyg yn ôl adroddiad yn y ‘Milford Haven Telegraph’ ar 5 Mehefin
1901.
Daethpwyd â John Lewis, glöwr o’r Rhondda, gerbron y llys am nad oedd ei wraig, a oedd yn byw yn Abergwaun,
wedi talu biliau meddygol. Pan atebodd Lewis yn Gymraeg ‘I am a poor man’ fe barhaodd llawer o’r achos yn
Gymraeg gyda’r Barnwr Bishop yn siarad ag ef yn ei famiaith. Gohiriwyd yr achos tan y prynhawn er mwyn
canfod cyfieithydd i Lewis. Yn anffodus, erbyn hynny roedd Lewis wedi gadael.
Mae’n amlwg i’r barnwr newid ei gân ers achos blaenorol lle daeth y defnydd o’r Gymraeg yn y llys yn bwnc
trafod. Nododd y papur ‘Judge Bishop made ample amends yesterday for his petulant observation at the
previous county court that all purely Welsh speaking people should be drowned ... his Honour was at home in it
[siarad Cymraeg] and for ten minutes revelled in all the possible combinations of “y’s”, “‘w’s”, “n’s” and “d’s.”’
Beth arweiniodd i’r Barnwr Bishop newid ei agwedd at yr iaith Gymraeg? Pwysau lleol, teuluol neu’r capel?

Cynhadledd Cyfraith 2016-17
Mae’n fwriad gennym gynnal Cynhadledd Cyfraith i fyfyrwyr Cymru yn ystod Semester 1 yn y flwyddyn
academaidd nesaf. Caiff y gynhadledd ei chynnal yn Aberystwyth a bydd am ddim ac ar gael i holll fyfyrwyr
Cymraeg. Dilynwch @Cyfraith CCC am y wybodaeth ddiweddaraf.

@CyfraithCCC
Dilynwch @CyfraithCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau’r Gyfraith fel pwnc o fewn y Coleg
Cymraeg. Cyfraith Cymru: d/o Siôn Jobbins, 01970 622893 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

