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Elwen Evans QC i Abertawe
Mae’n dda iawn gweld bod Elwen Evans QC wedi ei phenodi yn bennaeth Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe.
Bydd nifer o fyfyrwyr yn cofio ei chyflwyniad ysbrydoledig yng Nghynhadledd Cyfraith y Coleg yn y Cynulliad ym
mis Mawrth.

Dr Huw Pritchard i Gaerdydd
Mae Huw Pritchard, a fu’n diwtor a myfyriwr PhD y Coleg Cymraeg ym Mangor, wedi symud i ddarlithio ym
Mhrifysgol Caerdydd. Mae bellach yn ddarlithydd yn y Gyfraith a Llywodraethiant Ddatganoledig. Gyda’r holl
drafod sydd wedi bod ar Fil Cymru bydd ganddo ddigon ar ei blât. Mae hefyd yn un o'r cyfranwyr i werslyfr
newydd y Coleg Cymraeg ar Gyfraith Gyhoeddus fydd yn cael ei chyhoeddi yn fuan.
P’un fydd gan Gymru ei hawdurdodaeth ei hun neu beidio, mae cyfraith yng Nghymru yn prysur wahaniaethu
oddi wrth gyfraith Loegr. Mae Huw yn gobeithio cyfrannu ei ymchwil i'r drafodaeth honno.

Pwy ’di Pwy - Lewys Theo Evans, Prifysgol Aberystwyth
Un o le wyt ti a beth yw dy hanes?
Mi ydw i yn wreiddiol o’r Bala ond bellach rwyf yn fy mlwyddyn olaf yn
astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ôl treulio blwyddyn yn
astudio yn yr Iseldiroedd.
Pa fodiwlau Cyfraith wyt ti’n eu dilyn yn Gymraeg?
Hyd yn hyn rwyf wedi astudio System a Sgiliau Cyfreithiol, Cyfraith
Drosedd, Cyfraith Gytundebau, Cyfraith Ewropeaidd, Cyfraith Gamwedd a
Chyfraith Gyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraeg ac eleni rwyf yn astudio
Cyfraith Ecwiti, Cyfraith Tir, Y Gyfraith yn Gymraeg ac rwyf am wneud fy
nhraethawd hir yn Gymraeg.
Wyt ti’n gweld mantais defnyddio’r Gymraeg ym maes y Gyfraith?

Lewys Theo Evans

Croeso i Gruff Meilyr!

Mae’n bendant fod mantais i ddefnyddio’r Gymraeg ym maes y Gyfraith, yn
enwedig wrth chwilio am waith. Mae’r byd cyfreithiol yn un Seisnigaidd iawn
ond mae’r angen am gyfreithwyr Cymraeg yn cynyddu, felly yn amlwg mae
mantais fawr i ddefnyddio’r Gymraeg!

Na, nid aelod newydd o
staff neu fyfyriwr .... ond
babi bach Dr Hayley
Roberts, darlithydd
Cyfraith y Coleg ym
Mangor.

Beth ydy dy ddiddordeb arbennig ym maes y Gyfraith?
Fy mhrif ddiddordebau cyfreithiol yw Cyfraith Chwaraeon a Chyfraith
Gamwedd. Rwy’n mwynhau’r cyfle i gymysgu fy niddordeb yn y byd
chwaraeon gyda’r gyfraith, yn ogystal a gallu delio ac ateb problemau.

Ganed Gruff ar 12 Awst,
yn pwyso 9 pwys a 1
owns.

Beth hoffet ti ei wneud ar ôl graddio?
Ar ôl graddio rwy’n gobeithio dilyn y BPTC cyn mynd ymlaen i fod yn
Fargyfreithiwr. Dynna’r nod beth bynnag!

Edrychwn ymlaen i
groesawu Gruff fel
myfyriwr i’r Coleg
Cymraeg yn mis Medi
2033!

“Dydy Cyfraith Cymru ddim wastad yr un peth â Chyfraith Loegr” – gwers fawr Bil Cymru
Bydd unrhyw un a fu’n dilyn y trafodaethau ar Fil Cymru wedi gweld cyfraniadau treiddgar gan Yr Athro Thomas
Watkin. Yr Athro Watkin oedd Cwnsel Deddfwriaethol cyntaf Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007-10). Mae
hefyd yn aelod pwysig a gweithgar o Banel Cyfraith y Coleg Cymraeg.
Roedd sylwadau treiddgar Thomas ar Fil Cymru yn rhan o’r drafodaeth mewn cyfarfod o Bwyllgor Materion
Cymru a gynhaliwyd yn y Cynulliad ar ddechrau mis Tachwedd.
Roedd angen i ddyn o gefndir a sylwedd Yr Athro Watkin i esbonio wrth y Pwyllgor nad oedd “Cyfraith Cymru
wastad yr un peth â Chyfraith Loegr”. Mae hynny’n un peth mae myfyrwyr Cyfraith sy’n dilyn modiwlau y Coleg
Cymraeg y Gyfraith yn ei ddeall yn iawn ac mae hynny ohono’i hun yn rhoi mantais wrth iddynt fynd i fyd gwaith
a delio gyda bywydau pobl yng Nghymru.
Gellir darllen ymateb Yr Athro Watkin ar ddolen http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s45763/

Drama ac Ymchwil Dr Catrin Fflur
Bydd sawl un ohonoch wedi clywed am lwyddiant drama To Kill a Machine un o ddarlithydd y Gyfraith yn
Aberystwyth, Dr Catrin Fflur Huws, yng Ngŵyl Caeredin. Mae’r ddrama yn seiliedig ar hanes enwog Alan Turing, y
dyn a dorrodd côd enwog yr Enigma yn Blechley Park yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Mae diddordeb Catrin mewn hawliau pobl hoyw yn ymestyn i faes y Gyfraith ac mae hi ar hyn o bryd ar gyfnod
sabothol o’r brifysgol. Testun ei hymchwil yw ‘Dynion Hoyw rhwng 1948 – 1953: erlyniaeth ac erlidiaeth?’.
Bydd Catrin nôl yn darlithio ym mis Chwefror. Bydd ei drama hefyd ar daith ar draws Prydain o fis Ebrill ymlaen.

e-Gyhoeddiad – Sylfeini’r Gyfraith Gyhoeddus
Bydd e-gyhoeddiad y Coleg ar Gyfraith Gyhoeddus yn barod erbyn Ionawr 2016.
Bydd y cyhoeddiad nesaf ar Gyfraith Contract gyda Gareth Howells, sydd yn gweithio ar ochr gyfreithiol y
Llywodraeth sy’n gyfrifol amdano. Cyfraith Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau fydd y cyfrolau wedi hynny.

Cymraeg yn y Llysoedd – Achos 1910
Nododd rhif Gorffennaf 1910 o ‘Gwalia’ achos ynadon Treffynnon yn Sir y Fflint ar gyhuddiad “difrifol” merch 11 oed
yn erbyn cyn-filwr. “Rhoes y plentyn ei thystiolaeth yn Gymraeg, ond dywedai Mr T. W. Hughes (a amddiffynnai y
dyn) ei bod yn gallu siarad Saesneg yn eithaf da, ac aeth ymlaen i’w chroesholi yn yr iaith honno. Ym mhellach yn
mlaen galwyd ar Dr J. Owen Jones, Y.H. i roi tystiolaeth, a dywedodd ei fod am wneud hynny yn Gymraeg. Pe
byddai ef ar y fainc mynnai i’r eneth hefyd gael dweud y cwbl yn Gymraeg. Ychydig ar ôl hynny cododd cwestiwn
ynghlyn a chyfieithiad cywir rhyw atebiad a roddwyd, ond sylwodd y Cadeirydd fod yn dda ganddo fod yr ynadon yn
deall y ddwy iaith.”

@CyfraithCCC
Dilynwch @CyfraithCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau’r gyfraith fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg. Cyfraith
Cymru: d/o Siôn Jobbins, 01970 628293 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

