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BETH YW PWRPAS Y PAPUR?

Mae Comisiwn y Gyfraith yn adolygu cyfreithiau 
trosedd casineb yng Nghymru a Lloegr. Rydym ni’n 
bwriadu cyhoeddi Papur Ymgynghori cynhwysfawr 
ddechrau 2020, a gofyn i bawb sydd â diddordeb am 
eu barn am ein cynigion dros dro. Mae’r ddogfen hon 
yn cyflwyno’r prosiect, ac mae ganddi dri phrif ddiben:

1.  ateb cwestiynau cyffredin am darddiad ac 
amserlen y prosiect hwn; 

2. rhoi trosolwg cyffredinol o’r gyfraith bresennol ar 
drosedd casineb; a  

3.  disgrifio cwmpas y prosiect hwn. 

Nid cynnig trafodaeth fanwl am bob agwedd ar 
y maes cyfraith hwn yw’r bwriad ond, yn hytrach, 
cyflwyno’r prif gysyniadau a materion.

SUT GWNAETH Y PROSIECT 
HWN GYCHWYN? 

Ar hyn o bryd, mae’r gyfraith yn cynnig mwy o 
ddiogelwch troseddol, ar ffurfiau gwahanol, ar gyfer hil, 
crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth 
drawsryweddol. Ystyrir bod troseddau sy’n cael eu 
cyflawni yn erbyn pobl sydd â’r nodweddion hyn yn 
hynod ddifrifol, ac maent, yn aml iawn, yn gallu cael 
effaith anghymesur ar y dioddefwr.

Yn ystod y flwyddyn 2017/18, roedd 94,098  
o droseddau casineb – yn ymwneud â phobl 
sydd â’r nodweddion hyn– wedi’u cofnodi gan yr 
heddlu yng Nghymru a Lloegr.1

Yn ystod yr un flwyddyn, cafodd 14,151 
o droseddau casineb eu herlyn, gan arwain at 
11,987 o euogfarnau.2

1 Y Swyddfa Gartref, Hate Crime, England and Wales, 2017/18 (16 Hydref 2018) t 7.
2 Gwasanaeth Erlyn y Goron, Hate Crime Annual Report (2017-18) t 22.

Mae cyfreithiau trosedd casineb wedi datblygu 
mewn sawl cam yn ystod y degawdau diweddar. 
Ers 1998, mae tri ymateb cyfreithiol gwahanol wedi’i 
gyflwyno i fynd i’r afael â throsedd casineb: troseddau 
gwaethygedig, pwerau dedfrydu ehangach, a 
throseddau “ennyn” casineb. Ond, er bod cyfreithiau 
trosedd casineb wedi bod ar waith ers tro, mae pryder 
o hyd nad ydynt mor effeithiol ag y dylent fod bob 
amser. Hefyd, wrth i agweddau cymunedau ddatblygu, 
awgrymwyd y dylid diogelu’r grwpiau hynny nad ydynt 
yn cael eu diogelu gan y cyfreithiau trosedd casineb ar 
hyn o bryd. Felly, mae’r llywodraeth wedi gofyn 
i Gomisiwn y Gyfraith gynnal adolygiad cynhwysfawr 
o sut mae’r cyfreithiau trosedd casineb yn gweithio, 
pwy maent yn eu diogelu, a sut dylid eu diwygio fel eu 
bod yn fwy effeithiol.

Dywedodd Syr Nicholas Green, 
Cadeirydd Comisiwn y Gyfraith: Fe 
wnaeth Comisiwn y Gyfraith gynnal 

adolygiad penodol o agweddau ar gyfraith trosedd 
casineb yn 2014. Gan adeiladu ar yr hyn a wnaethom 
yn flaenorol, rydym yn cychwyn ymchwil gyfreithiol 
fanwl ac yn cynllunio ymgynghoriadau cyhoeddus 
am drosedd casineb yn fwy cyffredinol, gyda’r nod 
o sicrhau bod y maes hollbwysig hwn o’r gyfraith 
yn deg, yn gyson ac yn effeithiol. Bydd cyfle i bawb 
ddweud eu dweud pan fyddwn yn cyhoeddi Papur 
Ymgynghori a fydd yn gofyn i bawb am eu barn 
ddechrau 2020.

Ar ddiwedd y prosiect hwn, byddwn yn cynnig 
argymhellion i’r Llywodraeth ar ffyrdd i wella 
cyfreithiau trosedd casineb, fel bod gan  
y senedd farn annibynnol, wedi’i seilio ar 
ymgynghoriad cyhoeddus cynhwysfawr.

Dyma wefan y prosiect. 
www.lawcom.gov.uk/project/hate-crime.

Os hoffech fod ar ein rhestr bostio neu os oes 
gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Chomisiwn 
y Gyfraith yn hate.crime@lawcommission.gov.uk.
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CYFLWYNIAD CYFFREDINOL I 
GYFRAITH TROSEDD CASINEB 

 
Beth yw trosedd casineb?

Mae’r rhan fwyaf o achosion sy’n cael eu disgrifio gan 
bobl fel troseddau casineb yn ymwneud â rhywun yn 
cyflawni trosedd ac, wrth wneud hynny, yn dangos 
gelyniaeth neu’n cael ei gymell gan elyniaeth tuag at 
rywun ar sail ei nodweddion.

Hefyd, mae nifer fach o droseddau penodol o “ennyn” 
casineb ac mae’r rhain yn cael eu hystyried yn 
droseddau casineb ynddynt eu hunain.

Byddwn yn rhoi sylw i’r ddau fath o “droseddau 
casineb” yn y papur hwn.

Yn olaf, mae nifer fach o droseddau penodol eraill, fel 
gweiddi hiliol mewn gemau pêl-droed.3 Nid ydym yn 
rhoi sylw manwl i’r rhain yn y papur hwn, ond maent 
yn rhan o’r adolygiad.

Hil Crefydd

Cyfeiriadedd
rhywiol

Hunaniaeth 
drawsryweddol

 

Anabledd

Y nodweddion 
gwarchodedig

3 Gweler: adran 3 Deddf (Troseddau) Pêl-droed 1991. 
4 I gael rhagor o wybodaeth fanwl am gyfreithiau trosedd casineb yn gyffredinol, ewch i Hate Crime: Should the Current Offences be Extended? (2014)  

Law Com Rhif 348.

Y FFRAMWAITH PRESENNOL AR 
GYFER TROSEDD CASINEB4 

Mae pum nodwedd warchodedig yn cael eu 
diogelu gan gyfreithiau trosedd casineb. Ond, mae 
anghysondeb o ran y ffordd mae’r pum nodwedd yn 
cael eu hystyried. Mae rhai o’r nodweddion hyn yn 
cael eu diogelu gan droseddau penodol, ond eraill 
ddim. Nid yw nodweddion, fel oedran a rhyw unigolyn, 
yn cael eu diogelu’n benodol gan gyfraith trosedd.

Mae cyfraith trosedd yn mynd i’r afael â throsedd 
casineb mewn tair ffordd.

1. Troseddau gwaethygedig – y troseddwr 
yn cael ei erlyn a’i gael yn euog am drosedd 
casineb benodol. 

2.  Pwerau dedfrydu ehangach – bydd gofyn i 
farnwyr adlewyrchu elfen casineb y drosedd yn y 
ddedfryd a roddir.

3.  Mae troseddau sy’n gwahardd ennyn casineb yn 
erbyn pobl sydd â nodweddion arbennig. 

Mae amlinelliad mwy manwl o’r mesurau hyn i’w 
weld isod.

Y pum nodwedd warchodedig

Fel y nodwyd, y pum “nodwedd warchodedig” mewn 
troseddau casineb yw: hil, crefydd, cyfeiriadedd 
rhywiol, hunaniaeth drawsryweddol ac anabledd. Yn 
gyffredinol, mae’r ddeddfwriaeth yn diffinio’r rhain 
fel a ganlyn:

Hil: Hil, lliw, cenedligrwydd (gan gynnwys 
dinasyddiaeth) neu darddiad ethnig neu 
genedlaethol grŵp.

Crefydd: Cred grefyddol neu ddiffyg cred 
grefyddol grŵp.

Cyfeiriadedd rhywiol: Gogwydd unigolyn tuag at 
bobl o’r un rhyw, y rhyw arall, neu’r ddau.

Hunaniaeth drawsryweddol:  Yn cynnwys (ond 
ddim wedi’i gyfyngu i) rywun yn ystyried ei hun 
yn drawsrywiol, neu wrthi’n mynd, neu’n bwriadu 
mynd neu wedi bod drwy broses neu ran o broses 
ailbennu rhywedd. 

Anabledd: Unrhyw nam corfforol neu feddyliol.
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Troseddau gwaethygedig

Mae Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn darparu bod 
rhai troseddau sydd wedi’u rhestru yn gallu bod yn 
droseddau gwaethygedig ar sail hil neu grefydd. Os 
bydd rhywun yn cyflawni un o’r troseddau hyn a’i fod, 
wrth wneud hynny, yn dangos gelyniaeth, neu ei fod 
wedi’i gymell gan elyniaeth ar sail hil neu grefydd, bydd 
y drosedd honno’n cael ei hystyried yn drosedd ar 
wahân ac yn un ‘waethygedig’ hefyd.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Dyma’r troseddau sy’n gallu bod yn rhai 
gwaethygedig: gwahanol fathau o ymosodiadau; 
difrod troseddol i eiddo; troseddau yn erbyn y drefn 
gyhoeddus – fel achosi ofn neu beri trais; ac aflonyddu 
a stelcio. Ar hyn o bryd, mae 11 trosedd sy’n gallu 
bod yn rhai gwaethygedig yn y modd hwn.

Effaith troseddau gwaethygedig

Mae’r ddedfryd fwyaf yn uwch ar gyfer troseddau 
gwaethygedig na’r ddedfryd ar gyfer ffurf sylfaenol 
o’r drosedd. Er enghraifft, pum mlynedd o garchar 
yw’r ddedfryd fwyaf a roddir am ymosodiad sy’n 
achosi gwir niwed corfforol. Ond, saith mlynedd o 
garchar yw’r ddedfryd fwyaf am yr un drosedd sy’n 
waethygedig ar sail hil neu grefydd. 

Os yw trosedd yn un waethygedig ar sail hil neu 
grefydd, mae’n cael ei nodi felly, a bydd hyn yn 
ymddangos ar gofnod troseddol y troseddwr.

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys?

Ar hyn o bryd, nid yw troseddau sy’n cael eu cymell 
gan elyniaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth 
drawsryweddol neu anabledd yn cael eu hystyried yn 
droseddau ‘gwaethygedig’ o dan y Ddeddf Trosedd 
ac Anhrefn.

Pwerau dedfrydu ehangach

Ceir pwerau dedfrydu arbennig yn adrannau 145 a 
146 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003. Mae’r rhain 
yn cael eu defnyddio’n fwy cyffredinol na’r drefn ar 
gyfer troseddau gwaethygedig. 

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Wrth benderfynu ar ddedfryd ar gyfer unrhyw 
drosedd, rhaid i’r barnwr ystyried bod yr elyniaeth ar 
sail hil, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu 
hunaniaeth drawsryweddol yn ffactor gwaethygol yn 
y drosedd. 

Effaith pwerau dedfrydu ehangach

Gyda phwerau dedfrydu ehangach o dan y Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol, bydd yn rhaid i’r barnwr 
gynyddu’r ddedfryd a datgan mewn llys agored bod y 
drosedd yn un waethygedig ar y sail hon. 

Gyda throseddau gwaethygedig, mae gofyn i’r 
erlyniad brofi gerbron yr ynadon neu reithgor fod hil 
neu grefydd yn elfen waethygol o’r drosedd, ond 
mae pwerau dedfrydu ehangach yn golygu mai yn 
y cam dedfrydu y bydd yr elfen waethygol yn cael ei 
hystyried, a dim ond y barnwr fydd yn gwneud hynny.

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys?

Nid yw pwerau dedfrydu ehangach yn golygu bod y 
barnwr yn cael rhoi dedfryd sy’n fwy na’r uchafswm 
sydd ar gael eisoes ar gyfer y drosedd honno. Er 
enghraifft, am ymosodiad sy’n achosi gwir niwed 
corfforol, pum mlynedd o garchar fyddai’r ddedfryd 
fwyaf yn Llys y Goron. 

Os yw trosedd wedi’i nodi eisoes fel trosedd 
waethygedig yn unol â’r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 
a bod y troseddwr wedi’i ddyfarnu’n ddieuog, nid oes 
modd defnyddio’r darpariaethau dedfrydu ehangach i 
gynyddu’r ddedfryd ar gyfer ffurf sylfaenol o’r drosedd 
os cafwyd yr unigolyn yn euog ar y cyhuddiad hwnnw.

Hefyd, yn wahanol i droseddau gwaethygedig, os 
rhoddir dedfryd fwy, nid yw’r ffaith ei bod yn fwy 
yn ymddangos ar gofnod troseddol y troseddwr ar 
hyn o bryd.
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Troseddau ennyn casineb

Mae troseddau o ennyn casineb yn cael eu cynnwys 
yn Neddf Trefn Gyhoeddus 1986.  Mae’r troseddau yn 
gwahardd amrywiaeth o ymddygiad sydd â’r bwriad 
neu sy’n debygol o ennyn casineb ar sail hil, neu 
sydd â’r bwriad o ennyn casineb ar sail crefydd neu 
gyfeiriadedd rhywiol.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Dyma’r chwe ffurf ar ymddygiad perthnasol sy’n 
droseddau ennyn casineb: 

1. defnyddio geiriau neu ymddygiad; 
2. dangos, cyhoeddi neu ddosbarthu deunydd 

ysgrifenedig; 
3. cyflwyno neu gyfarwyddo perfformiad cyhoeddus 

o ddrama; 
4. dosbarthu, dangos neu chwarae recordiad; 
5. cynhyrchu neu gyfarwyddo rhaglen; 
6. cynhyrchu deunydd ysgrifenedig, deunydd 

gweledol neu ddeunydd sain gyda’r bwriad y 
bydd yn cael ei ddangos, cyhoeddi, dosbarthu, 
chwarae neu gynnwys mewn gwasanaeth rhaglen 
dros gebl. 

O ran ennyn casineb hiliol, rhaid i’r ymddygiad 
gynnwys elfen sydd naill ai’n fygythiol, difrïol neu 
sarhaus. Ar y llaw arall, mae llai o amrywiaeth o 
ymddygiad sy’n ennyn casineb ar sail crefydd a 
chyfeiriadedd rhywiol.

Rhaid i’r ymddygiad hwn fod yn fygythiol; nid yw bod 
yn ddifrïol neu’n sarhaus yn ddigon. Nid oes angen 
prawf bod casineb wedi’i ennyn hyd yn oed. Ond, mae 
angen prawf mai ennyn casineb oedd y bwriad (neu yn 
achos hil, fod casineb yn debygol o gael ei ennyn).

Effaith troseddau ennyn casineb

Ar gyfer pob un o’r chwe throsedd, y gosb fwyaf y 
gellir ei rhoi yw saith mlynedd o garchar neu ddirwy 
anghyfyngedig (neu’r ddau), ni waeth beth yw ffurf y 
casineb (hiliol, crefyddol neu gyfeiriadedd rhywiol).

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys?

Ar hyn o bryd, nid yw hunaniaeth drawsryweddol ac 
anabledd yn cael eu cynnwys yn y troseddau ennyn 
casineb. Ar ben hynny, nid yw’r ddeddfwriaeth yn rhoi 
sylw i ymddygiad sy’n ennyn casineb ar sail crefydd 
neu gyfeiriadedd rhywiol, ac sydd ond yn ddifrïol neu’n 
sarhaus – nid yn fygythiol. 

Mae darpariaethau arbennig hefyd sy’n creu eithriadau 
i ddiogelu rhyddid mynegiant mewn cysylltiad â 
chredoau crefyddol – gan gynnwys “gwrthnawsedd, 
atgasedd, gwawdio, sarhau neu ddifrïo” – ac mewn 
perthynas â beirniadu ymddygiad rhywiol neu 
briodasau o’r un rhyw. Nid oes eithriadau o’r fath yn 
bodoli mewn perthynas â chasineb hiliol. 
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Y BROSES: SUT MAE’R SYSTEM GYFREITHIOL YN YMDRIN Â 
THROSEDD CASINEB?5

5

5 Gweler, yn gyffredinol: M.A. Walters et al, Hate Crime and the Legal Process: Options for Law Reform (Prifysgol Sussex, Hydref 2017), pp 75 i 114.

Yr Enghraifft Gyntaf: 
Troseddau gwaethygedig ar sail hil neu grefydd o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998

Mae Andrew, sydd o dras Affricanaidd-Caribïaidd, yn canfod bod ei gar wedi’i ddifrodi ar ôl iddo ei barcio y tu 
allan un noson. Gwnaed tyllau yn y teiars, defnyddiwyd goriad i grafu’r drws cefn ochr chwith a defnyddiwyd 
paent chwistrellu gwyn i ysgrifennu sarhad hiliol ar fonet y car. Mae Brad, cymydog Andrew, yn gweld gŵr 
mae’n ei adnabod fel cymydog arall, sef Corey, yn fandaleiddio’r cerbyd.

Yr adroddiad
Mae Brad yn ffonio’r heddlu ac maen nhw’n sefydlu efallai bod trosedd casineb wedi digwydd o dan y Ddeddf 
Trosedd ac Anhrefn, ynghyd â difrod troseddol yn cynnwys dangos gelyniaeth hiliol.

Yr heddlu
Mae swyddog heddlu yn rhoi fflag trosedd casineb ar y ffeil achos ar-lein i gychwyn ymchwiliad trosedd 
casineb. Yna mae’r heddlu yn casglu tystiolaeth i brofi cymhelliant / dangos gelyniaeth hiliol. Yn yr achos hwn, 
byddai’r dystiolaeth yn seiliedig ar yr iaith a ddefnyddiwyd i fandaleiddio cerbyd Andrew. Mae’r heddlu yn 
cynnal cyfweliadau â Brad ac Andrew. 

Arestio
Mae’r heddlu’n arestio ac yn cyfweld Corey. Mae naill ai’n cael ei ryddhau ar fechnïaeth neu’n cael ei gadw ar 
remand yn y ddalfa.

Yr erlynydd
Mae’r heddlu’n rhoi’r ffeil trosedd casineb i Wasanaeth Erlyn y Goron. Mae’n rhaid iddyn nhw fod yn fodlon 
bod gobaith realistig o sicrhau euogfarn ar gyhuddiad o ddifrod troseddol gwaethygedig ar sail hil a’i fod er 
“budd y cyhoedd” i’w gyhuddo o’r drosedd honno. Ar gyfer pob trosedd waethygedig ar sail hil (a chrefydd) 
a gyhuddir dan y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn, mae polisi gan Wasanaeth Erlyn y Goron na fydd yn derbyn 
ple euog gan y diffynnydd i fersiwn nad yw’n waethygedig o’r drosedd (yn yr achos hwn, difrod troseddol) er 
mwyn cyflymu’r broses yn unig.

Y llys
Gellir gwrando ar droseddau gwaethygedig y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn, fel difrod troseddol gwaethygedig 
ar sail hil, naill ai yn Llys y Goron neu yn y llys ynadon – yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r drosedd ac a yw’r 
cyhuddedig yn dymuno cael ei roi ar brawf gan reithgor ai peidio. Yr eithriad yw trosedd aflonyddwch, braw 
neu drallod gwaethygedig ar sail hil neu grefydd, am mai dim ond mewn llys ynadon y gellir ei roi ar brawf.
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Y treial
Llys Ynadon: Yn y llys hwn, os mai difrod troseddol gwaethygedig ar sail hil yn unig a gyhuddir, a bod yr 
erlyniad yn gallu profi bod Corey wedi cyflawni difrod troseddol, ond yn methu â phrofi ei bod yn drosedd 
waethygedig ar sail hil neu grefydd, mae’n rhaid cael Corey yn ddieuog. Oherwydd hyn, mae’n debygol y 
byddai Corey yn cael ei gyhuddo o drosedd waethygedig yn ogystal â’r drosedd sylfaenol o ddifrod troseddol.

Llys y Goron: Os bydd Corey yn cael ei gyhuddo o ddifrod troseddol gwaethygedig ar sail hil yn unig, a’r 
barnwr yn canfod nad oes digon o brawf o elyniaeth hiliol, efallai y bydd y rheithgor yn gallu dychwelyd 
rheithfarn amgen ynglŷn â’r drosedd sylfaenol o ddifrod troseddol. Fel arall, os yw Corey yn cael ei gyhuddo o 
ddwy fersiwn o’r drosedd, mae’n rhaid i’r rheithgor ystyried y ddwy.

Mesurau arbennig: Yn y ddau lys, efallai y bydd Andrew a Brad yn gymwys am fesurau arbennig os 
ydynt yn ofni neu’n ofidus ynghylch rhoi tystiolaeth, o dan 18 oed, neu heb alluedd. Gall mesurau arbennig 
gynnwys rhoi tystiolaeth y tu ôl i sgrin (wedi’i warchod rhag Corey a’r oriel gyhoeddus), rhoi tystiolaeth sydd 
wedi’i recordio ymlaen llaw, a chael eu harchwilio drwy gyswllt fideo byw o ystafell arall. Fodd bynnag, nid yw 
dioddefwyr trosedd casineb yn gymwys yn awtomatig am gymorth o’r fath yn ystod achosion troseddol. 

Rheithfarn
Llys Ynadon: Bydd yr ynadon lleyg neu’r barnwr rhanbarth yn penderfynu a yw Corey yn euog ai peidio. 

Llys y Goron: Bydd y rheithgor yn traddodi rheithfarn o euog neu ddieuog.

Os yw’n euog – y ddedfryd  
Llys Ynadon: Gall yr ynadon lleyg neu’r barnwr rhanbarth ddedfrydu Corey i gosb o hyd at ddirwy lefel pump 
(diderfyn) a / neu chwe mis yn y ddalfa, yn amodol ar gyngor gan y Cyngor Dedfrydu.

Llys y Goron: Gall y barnwr (weithiau ar ôl egwyl i gael adroddiadau ychwanegol) ddedfrydu Corey i hyd at 14 
mlynedd o garchar, yn amodol ar gyngor gan y Cyngor Dedfrydu.

Y ple
Bydd Corey yn bresennol yn y llys ynadon a gofynnir iddo gofnodi ple euog neu ddieuog.

Ple euog: Bydd Corey yn cael ei ddedfrydu yn y 
llys ynadon oni ystyrir ei fod yn achos difrifol sy’n 
gofyn am fwy o bwerau dedfrydu na’r uchafswm 
o chwe mis y gall yr ynadon ei roi. Yn yr achos 
hwnnw, bydd Corey’n cael ei draddodi i’w 
ddedfrydu yn Llys y Goron.

Ple dieuog: Bydd y llys ynadon yn dyrannu’r 
achos ar gyfer treial naill ai yn y llys ynadon neu yn 
Llys y Goron.



Trosedd Casineb: Cefndir i’n Hadolygiad8

Yr Ail Enghraifft: 
Dedfryd ehangach o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003

Mewn digwyddiad ar wahân, mae un o gymdogion eraill Corey, sef Emily, sy’n hoyw, yn dod allan o’i chartref 
ac yn gweld Corey yn fandaleiddio ei char. Mae Emily yn gweld Corey yn torri ffenestri blaen a chefn ei char, 
ynghyd â drych ochr y gyrrwr. Yna mae Corey yn estyn can o baent chwistrellu du o’i fag cefn ac yn ysgrifennu 
sarhad homoffobig ar ddrysau ochr y teithiwr.

Yr adroddiad
Mae Emily yn ffonio’r heddlu ac maen nhw’n sefydlu efallai bod trosedd dinistrio neu ddifrodi eiddo (difrod 
troseddol) wedi digwydd, o dan adran 1 o Ddeddf Difrod Troseddol 1971.

Yr heddlu
Ar ôl dod i’r safle a gweld y sarhad homoffobig ar gar Emily, mae swyddog heddlu yn rhoi fflag trosedd 
casineb ar y ffeil achos ar-lein i gychwyn ymchwiliad trosedd casineb. Mae’r heddlu yn casglu tystiolaeth i brofi 
cymhelliant / dangos gelyniaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Eto, y dystiolaeth fyddai’r iaith ar y cerbyd.

Mae’r heddlu yn cynnal cyfweliad ag Emily. 

Arestio
Mae’r heddlu’n arestio ac yn cyfweld Corey. Mae naill ai’n cael ei ryddhau ar fechnïaeth neu’n cael ei gadw ar 
remand yn y ddalfa. 

Yr erlynydd
Mae’r heddlu’n rhoi’r ffeil trosedd casineb i Wasanaeth Erlyn y Goron. Mae’n rhaid iddyn nhw fod yn fodlon 
bod gobaith realistig o sicrhau euogfarn ar gyhuddiad o ddifrod troseddol, a’i fod er “budd y cyhoedd” i’w 
gyhuddo o’r drosedd honno.

Y llys
Mae difrod troseddol yn drosedd y gellir – yn dibynnu ar yr amgylchiadau – gwrando arni naill ai yn Llys y 
Goron neu yn y llys ynadon. Os yw gwerth y difrod a wnaed gan Corey yn llai na £5000, mae’n rhaid iddo gael 
ei roi ar brawf yn y llys ynadon. Os yw’r gwerth yn fwy na £5000, gellir ei roi ar brawf yn y naill lys neu’r llall.
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Y treial
Yn naill ai’r llys ynadon neu Lys y Goron, efallai y bydd Emily yn gymwys am fesurau arbennig i’w chynorthwyo 
wrth roi tystiolaeth.

Rheithfarn
Llys Ynadon: Bydd yr ynadon lleyg neu’r barnwr rhanbarth yn penderfynu a yw Corey yn euog ai peidio.

Llys y Goron: Bydd y rheithgor yn traddodi rheithfarn o euog neu ddieuog.

Os yw’n euog – y ddedfryd 
Llys Ynadon: Bydd yr ynadon lleyg neu’r barnwr rhanbarth yn dedfrydu Corey. Ar ôl derbyn tystiolaeth o 
elyniaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol, mae’n rhaid i’r barnwr drin y drosedd fel un waethygedig a datgan hynny 
mewn llys agored. Rhaid iddynt gynyddu’r ddedfryd, ond maen nhw wedi’u cyfyngu gan y ddedfryd fwyaf ar 
gyfer difrod troseddol yn y llys ynadon. Os yw gwerth y difrod yn llai na £5000, y ddedfryd fwyaf sydd ar gael 
yw dirwy lefel pedwar (£2500) a / neu dri mis yn y ddalfa. Os yw’r gwerth yn uwch na £5000, y ddedfryd fwyaf 
yw dirwy lefel pump (diderfyn) a / neu chwe mis yn y ddalfa, yn amodol ar gyngor gan y Cyngor Dedfrydu.

Llys y Goron: Bydd y barnwr (weithiau ar ôl egwyl i gael adroddiadau ychwanegol) yn dedfrydu Corey. Mae’n 
rhaid i’r barnwr hefyd, os yw’n derbyn tystiolaeth o elyniaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol, drin y drosedd fel 
un waethygedig a datgan hynny mewn llys agored. Bydd y barnwr yn cael ei gyfyngu gan y ddedfryd fwyaf 
sydd ar gael ar gyfer difrod troseddol yn Llys y Goron, sef 10 mlynedd o garchar, yn amodol ar gyngor gan y 
Cyngor Dedfrydu.

Y ple
Bydd Corey yn bresennol yn y llys ynadon a gofynnir iddo gofnodi ple euog neu ddieuog i’r cyhuddiad o 
ddifrod troseddol.

Ple euog: Bydd Corey yn cael ei ddedfrydu 
yn y llys ynadon. Fodd bynnag, os yw’n achos 
difrifol sy’n gofyn am fwy o bwerau dedfrydu na’r 
uchafswm o dri mis (gwerth dan £5000) neu chwe 
mis (ar gyfer gwerth dros £5000) y gall yr ynadon 
ei roi, yna gall y cyhuddedig gael ei draddodi i’w 
ddedfrydu yn Llys y Goron.

Ple dieuog: Bydd y llys ynadon yn dyrannu’r 
achos ar gyfer treial naill ai yn y llys ynadon neu yn 
Llys y Goron.
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EIN GWAITH BLAENOROL

Yr Athro David Ormerod CF, 
Comisiynydd Cyfraith Trosedd: 
Cyhoeddwyd ein hadolygiad cyntaf o 

drosedd casineb yn 2014, sef “Hate Crime: should 
the current offences be extended?” Roedd yr 
adolygiad hwn yn canolbwyntio’n unig ar y ffaith 
nad yw troseddau casineb presennol – troseddau 
gwaethygedig ac ennyn casineb – yn cynnwys 
gelyniaeth na chasineb mewn perthynas â phob un  
o’r pum nodwedd warchodedig bresennol. 
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Yn 2014, gwnaethom argymell:

 y Yn niffyg adolygiad ehangach, y dylid ymestyn y 
troseddau gwaethygedig yn y Ddeddf Trosedd 
ac Anhrefn i anabledd, cyfeiriadedd rhywiol a 
hunaniaeth drawsryweddol.

 y Gan mai anaml iawn, os byth, y byddai troseddau 
ennyn casineb yn cael eu herlyn, ni ddylid eu 
hymestyn i gynnwys sail anabledd neu hunaniaeth 
drawsryweddol. 

 y Dylai’r Cyngor Dedfrydu gyhoeddi canllaw newydd 
ar y dull dedfrydu ehangach mewn achosion o 
drosedd casineb.

 y Bob tro y cymhwysir dedfryd ehangach, y dylid nodi 
hynny yng nghofnod troseddol y troseddwr yng 
Nghyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (fel sy’n cael 
ei wneud ar gyfer troseddau gwaethygedig Deddf 
Trosedd ac Anhrefn).

 y Adolygiad llawn o droseddau gwaethygedig a’r 
system dedfrydu ehangach i weld a ddylid eu cadw 
ar eu ffurf bresennol neu eu diwygio. Byddai’r 
adolygiad hwn hefyd yn archwilio pa nodweddion y 
mae angen eu gwarchod ac ar ba sail. Roedd ein 
cylch gorchwyl wedi ein rhwystro rhag gwneud hyn 
yn adolygiad 2014.
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CWMPAS Y PROSIECT HWN

Ym mis Hydref 2018, roeddem yn gyfrifol am 
ymgymryd â’r adolygiad cynhwysfawr ar drosedd 
casineb y gwnaethom ei argymell yn 2014. Yn ôl ein 
cylch gorchwyl mae’n ofynnol i ni adolygu pa mor 
ddigonol yw’r warchodaeth y mae’r gyfraith yn ei 
chynnig yn gysylltiedig â throsedd casineb a chynnig 
argymhellion i’w diwygio.

Yn fras, byddwn yn adolygu’r ystod bresennol o 
droseddau a ffactorau gwaethygedig wrth ddedfrydu, 
ac yn cynnig argymhellion ar y ffyrdd mwyaf priodol i 
sicrhau bod cyfraith trosedd yn darparu gwarchodaeth 
gyson ac effeithiol rhag ymddygiad sydd wedi’i 
gymell gan gasineb tuag at grwpiau neu nodweddion 
gwarchodedig.

Byddwn hefyd yn adolygu’r ystod bresennol o 
nodweddion gwarchodedig, yn nodi bylchau yn y 
warchodaeth sy’n cael ei chynnig ar hyn o bryd, ac yn 
cynnig argymhellion i hyrwyddo dull gweithredu cyson.

Bydd y cwestiynau allweddol 
yn cynnwys: 

 y Sut mae’r gyfraith wedi datblygu ers ein hadolygiad 
yn 2014? Er enghraifft, pa newidiadau, os o gwbl, 
a wnaed i’r fframwaith a deddfwriaeth trosedd 
casineb? Sut, ac i ba effaith, y defnyddiwyd y 
darpariaethau presennol yng Nghymru a Lloegr 
ers 2014? 

 y A ddylai trosedd casineb gynnwys troseddau sy’n 
dangos gelyniaeth ar sail nodweddion fel rhyw a 
rhywedd, bod yn berson hŷn neu nodweddion 
eraill? Sut ddylem ni benderfynu a ddylid gwarchod 
nodwedd benodol? Yn yr un modd, beth yw’r 
trothwy achosion o ymddygiad troseddol 
gelyniaethus wedi’i dargedu sydd ei angen cyn y 
dylai cyfraith trosedd casineb warchod nodwedd? 
A oes nodweddion nad ydynt wedi’u hystyried 
yn helaeth eto, a ddylai gael eu gwarchod gan y 
gyfraith mewn gwirionedd? 

 y Sut fyddai unrhyw newidiadau’n effeithio ar y 
cysyniad o drosedd casineb ei hun? Er enghraifft, 
a fyddai trosedd casineb yn cael ei hystyried yn 
drosedd llai difrifol pe byddai ar gael yn haws 
ac mewn mwy o gyd-destunau? Beth fyddai’r 
goblygiadau ymarferol i’r gymuned a’r system 
cyfiawnder troseddol – fel effeithiau ar droseddau 
eraill a dedfrydu?

 y A ddylid ehangu neu ddiwygio troseddau ennyn 
casineb yn y Ddeddf Trefn Gyhoeddus? A yw 
cyfradd erlyn cymharol isel y troseddau hyn yn 
awgrymu nad ydynt yn gweithio mor effeithiol 
ag y dylent?

 y Pa effaith mae rhwymedigaethau hawliau dynol yn ei 
chael ar ddiwygio? Er enghraifft, rhwymedigaethau 
o dan Erthygl 10 (rhyddid mynegiant) a 14 
(gwahardd gwahaniaethu) y Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.

 y Beth fyddai goblygiadau unrhyw argymhellion 
ar rannau eraill o’r gyfraith, er enghraifft, Deddf 
Cydraddoldeb 2010?

Sut allwch chi gyfrannu?

Byddwn yn cyhoeddi Papur Ymgynghori ddechrau 
2020, ar drothwy cyfnod ymgynghori cyhoeddus 
helaeth. Yn ystod y cyfnod ymgynghori, byddwn yn 
gwahodd rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru a Lloegr i 
gyflwyno ymatebion i’r Papur Ymgynghori ac i gwrdd â 
staff Comisiwn y Gyfraith i fynegi eu barn. Y bwriad yw 
cyhoeddi ein Hadroddiad Terfynol ddechrau 2021.

Dyma wefan y prosiect  
www.lawcom.gov.uk/project/hate-crime.

Os hoffech fod ar ein rhestr bostio neu os oes 
gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Chomisiwn 
y Gyfraith yn hate.crime@lawcommission.gov.uk.




