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Beth yw’r testun?

Diwygio’r “troseddau cyfathrebiadau’ – adran 1 o Ddeddf
Cyfathrebu Maleisus 1988 ac adran 127 o Ddeddf Cyfathrebiadau
2003 – a throseddau eraill sy’n ymdrin â chyfathrebiadau ar-lein
niweidiol, gan gynnwys seibrfflachio ac aflonyddu torfol.

Beth ydym yn ei wneud?

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ein cynigion dros
dro i ddiwygio’r troseddau sy’n ymwneud â chyfathrebiadau arlein niweidiol. Mae’r cynigion dros dro’n ymdrech i weithredu rhai
o’r argymhellion a wnaed gennym yn ein Hadroddiad Cwmpasu
2018 ar gyfathrebiadau ar-lein difrïol a sarhaus, sydd ar gael ar ein
gwefan yn www.lawcom.gov.uk.

Â phwy ydym ni’n
ymgynghori?

Rydym am glywed a ddylai’r gyfraith drosedd gael ei diwygio yn
y ffyrdd rydym yn eu cynnig. Rydym am i unrhyw argymhellion a
wneir gennym yn y pen draw gael sail dystiolaeth mor gadarn â
phosibl. Felly, mae ymgynghori yn elfen hanfodol o’n gwaith.

Gan bwy hoffem ni
glywed?

Hoffem glywed gan gymaint o randdeiliaid â phosibl, gan gynnwys
cwmnïau cyfryngau cymdeithasol, ymarferwyr cyfraith drosedd,
grwpiau hawliau dynol ac iawnderau sifil, a phobl sydd wedi profi
cam-drin ar-lein a’r darparwyr gwasanaeth sy’n eu cefnogi.

Ble alla i ddarllen y
Papur Ymgynghori
llawn?

Mae’r Papur Ymgynghori ar gael ar ein gwefan yn
www.lawcom.gov.uk.

Beth yw’r dyddiad cau?

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 18 Rhagfyr 2020.

Beth fydd yn digwydd
nesaf?

Ar ôl dadansoddi’r holl ymatebion, byddwn yn gwneud
argymhellion ar gyfer diwygio, a gyhoeddir gennym mewn
Adroddiad. Y Llywodraeth fydd yn penderfynu a yw am
weithredu’r argymhellion.
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CYFLWYNIAD
Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf bu
chwyldro mewn technoleg cyfathrebu. Mae
twf y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol
wedi arwain at gyfleoedd newydd rhyfeddol i
bobl i gysylltu â’i gilydd a hynny ar raddfa nas
gwelwyd o’r blaen. Fodd bynnag, mae cyfle
cynyddol i achosi niwed hefyd: nid yw ffiniau
ffisegol y cartref bellach yn hafan ddiogel i’r
sawl sy’n cael eu bwlio; mae gan y sawl sy’n
cyflawni cam-drin domestig fwy o reolaeth
fyth dros fywydau’r sawl sy’n cael eu camdrin ganddynt; yn awr gall miloedd o bobl
gam-drin un unigolyn ar unwaith ac o unrhyw
le yn y byd. Mae’r gyfraith drosedd wedi
cael trafferth ymdopi â’r newidiadau hyn.
Her benodol i’r gyfraith drosedd yw graddfa
anferthol cyfathrebiadau ar-lein. Erbyn 2020,
roedd gan dros 70% o oedolion y DU broffil

cyfryngau cymdeithasol, gyda’r ffigur yn codi
i 95% ar gyfer rhai 16-24 oed.1 Mae mwyafrif
llethol y boblogaeth yn defnyddio’r rhyngrwyd
yn ddyddiol neu bron bob dydd, yn bennaf i
anfon negeseuon e-bost.2 Credir fod tua un
o bob tri o bobl wedi cael eu cam-drin ar-lein.3
O ganlyniad i’r datblygiadau hyn, rydym yn
edrych ar yr achos dros ddiwygio’r gyfraith
drosedd yn y maes hwn; yn bennaf y
“troseddau cyfathrebiadau’ a geir yn adran 1
o Ddeddf Cyfathrebu Maleisus 1988 (“MCA
1988’) ac adran 127 o Ddeddf Cyfathrebiadau
2003 (“CA 2003’).
Mae’r cynigion dros dro yn ein Papur
Ymgynghori yn seiliedig ar yr angen i ddiogelu
rhyddid mynegiant yn well, ac i roi sylw i’r
niwed sy’n deillio o gam-drin ar-lein.

GRADDFA CYFATHREBIADAU
GRADDFA
CYFATHREBIADAUAR-LEIN
AR-LEIN

100%

87%

o’r rhai 16-24 oed sy’n defnyddio’r rhyngrwyd
yn ddyddiol neu bron bob dydd.

o’r holl oedolion (16 oed+) sy’n defnyddio’r
rhyngrwyd yn ddyddiol neu bron bob dydd.

Yn achos rhai 16-24 oed,

y prif weithgarwch ar y rhyngrwyd yw
defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol
a gwasanaethau negeseua gwib.

Yn achos oedolion,

y prif weithgarwch ar y rhyngrwyd yw
anfon negeseuon e-bost.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2019
1
2
3

Ofcom, 2020.
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019.
Alan Turing Institute, 2019.
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RHYDDID MYNEGIANT
Mae’r llysoedd wedi cydnabod bod yr hawl
i ryddid mynegiant yn bwysig iawn mewn
cymdeithas ddemocrataidd. Mae’n cynnwys
yr hawl i siarad yn sarhaus.

neu aneglur. Rhaid i’r ymyrraeth hefyd fod yn
gymesur i gyflawni nod dilys. Bydd ymyrraeth
yn haws i’w chyfiawnhau os yw’n gwarchod
pobl rhag niwed.

NIWED SY’N DEILLIO O GAM-DRIN
AR-LEIN

“Nid yw rhyddid i siarad yn
unig heb dramgwyddo yn
werth ei gael.”4

Yn y Papur Ymgynghori, rydym yn gosod y
niwed sy’n deillio o gam-drin ar-lein mewn
pum prif gategori:

Dywed Erthygl 10 o’r Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (“ECHR”)
fod yn rhaid i unrhyw ymyrraeth gan y
Wladwriaeth yn yr hawl i ryddid mynegiant
– hyd at ac yn cynnwys cosbau troseddol –
gyflawni amodau penodol. Yn gryno, rhaid
i’r ymyrraeth fod wedi’i “rhagnodi gan y
gyfraith” yn ddigonol. Mae hyn yn golygu na
all y troseddau perthnasol fod yn rhy amwys

2) niwed ffisiolegol, gan gynnwys
hunanladdiad a hunan-niweidio;

1) niwed seicolegol ac emosiynol;

3) allgau o ofod cyhoeddus a theimladau
cyfatebol o ynysu;
4) niwed economaidd; a
5) niwed cymdeithasol ehangach.

CYDBWYSO
RHYDDIDMYNEGIANT
MYNEGIANT
AMDDIFFYN
RHAG
NIWED
CYDBWYSO RHYDDID
ACAC
AMDDIFFYN
RHAG
NIWED

RHYDDID
MYNEGIANT
Wedi’i warchod o dan gyfraith
gyffredin Lloegr am
gannoedd o flynyddoedd.
Wedi’i warchod o dan
Erthygl 10 o’r ECHR.
Mae’n cynnwys yr
hawl i siarad yn sarhaus.
Mae’n hanfodol mewn
cymdeithas ddemocrataidd.

4

4

Sedley LJ, Redmond‑Bate v DPP [1999] Crim LR 998.
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AMDDIFFYN
RHAG NIWED
Niwed emosiynol a
seicolegol.
Niwed ffisiolegol, gan
gynnwys hunanladdiad
a hunan-niweidio.
Niwed cymdeithasol
ehangach, fel llai o
gynrychiolaeth.
Allgau o
ofod ar-lein.
Niwed economaidd.

Mae pob un o’r niweidiau hyn yn rhan o’r
cyfiawnhad dros ddiwygio’r gyfraith. Fodd
bynnag, rydym yn cynnig trosedd newydd
sy’n seiliedig ar niwed emosiynol a seicolegol
tebygol. Mae tystiolaeth gan randdeiliaid
yn awgrymu bod y math hwn o niwed yn
“enwadur cyffredin”. Mae’n un o effeithiau
cyffredin cam-drin ar-lein ac mae’n dueddol o
ddigwydd ar y cyd â mathau eraill o niwed.
Er enghraifft, canfu National Centre for
Cyberstalking Research y DU mai’r adweithiau
mwyaf cyffredin i aflonyddu ar-lein oedd
“trallod” (94.1%) ac “ofn” (80.9%).5 Canfu
Arolwg Bwlio Blynyddol Ditch the Label 2019
o’r cyfranogwyr hynny a oedd wedi cael eu
bwlio yn y 12 mis diwethaf – roedd 74%
ohonynt wedi profi seibrfwlio – roedd 66% wedi
profi effaith gymedrol i eithafol ar eu hyder ac
roedd 63% wedi profi effaith gymedrol i eithafol
ar eu hoptimistiaeth a’u positifrwydd.6
Ystyriaeth arall yw’r angen am drosedd
gymesur wedi’i thargedu: byddai trosedd sy’n
ymgorffori’r pum categori o niwed yn eang
iawn, gan fynd ymhell y tu hwnt i gyrhaeddiad y
troseddau cyfathrebu cyfredol a gan orgyffwrdd
yn sylweddol â throseddau eraill, fel twyll.

YR ANGEN AM DDIWYGIO
Yn y Papur Ymgynghori, rydym wedi egluro bod
natur gyffredinol y troseddau yn MCA 1988 a
CA 2003 yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio
yn achos ystod eang o gyfathrebiadau ar-lein.
Ond mae trothwy troseddu, yn enwedig yn
achos y gofod ar-lein, yn cael ei osod yn rhy
isel yn aml. Ond eto, ar yr un pryd, mae rhai
mathau o gyfathrebu niweidiol – fel seibrfflachio
ac aflonyddu torfol – naill ai heb gosb benodol
ar eu cyfer neu heb gosb ddigon difrifol. Mewn
geiriau eraill, nid yw’r troseddau hyn yn targedu’r
niwed sy’n deillio o gam-drin ar-lein. Y canlyniad
yw eu bod yn gor-droseddu mewn rhai
sefyllfaoedd, ac yn tan-droseddu mewn eraill.
5
6

Nid yn unig y newid mewn niwed sy’n creu’r
angen am gyfraith newydd yn y maes hwn.
Mae clytwaith presennol y gyfraith drosedd yn
gorgyffwrdd ac yn amwys. Mae cyfraith amwys,
neu gyfraith sy’n eang iawn ei chwmpas, yn
berygl gwirioneddol i’r rhyddid i lefaru, sydd
wedi’i warchod ers canrifoedd o dan gyfraith
gyffredin Lloegr, yn ogystal â’r ECHR. Rydym
yn bryderus am fod y troseddau presennol yn
ddigon eang eu cwmpas fel y gallant, mewn rhai
amgylchiadau, amharu’n anghymesur ar yr hawl
i ryddid mynegiant o dan Erthygl 10 o’r ECHR.
Nod y cynigion dros dro yn y Papur
Ymgynghori yw datrys y ddwy broblem
yma: maent yn ymdrech i roi sylw i’r
niwed sy’n deillio o gam-drin ar-lein,
ac ar yr un pryd yn gwarchod yn well yr
hawl i ryddid mynegiant.
Wrth gyflwyno cynigion dros dro i ddiwygio,
rydym yn cydnabod na all y gyfraith drosedd
fod yn ddim mwy na rhan gyfyngedig yn unig
o’r ateb i gam-drin ar-lein – y rheswm am hyn
yn rhannol yw lefel enfawr y cyfathrebu ar-lein
a’r her o geisio gorfodi a phlismona hyn.
Mae’r Papur Gwyn ar Niweidiau Ar-lein, a
gyhoeddwyd gan yr Adran dros Dechnoleg
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
a’r Swyddfa Gartref yn 2019, yn canolbwyntio
ar reoleiddio platfformau (fel Twitter a
Facebook). Hefyd, bydd mynd i’r afael â chamdrin ar-lein angen mwy na diwygio’r gyfraith
drosedd a rheoleiddio’n unig, bydd angen
addysg a newid diwylliannol hefyd. Er hynny,
mae gan gyfraith drosedd rôl i’w chwarae drwy
bennu safonau a hybu newid diwylliannol drwy
atal a chosbi ymddygiad annerbyniol.
Mae strwythur y Papur Ymgynghori fel a
ganlyn: ym Mhennod 2, rydym yn disgrifio’r
gyfraith sy’n gysylltiedig ag Erthygl 10
(rhyddid mynegiant) ac Erthygl 8 (yr hawl
i barch am eich bywyd preifat a theuluol,
cartref a gohebiaeth) o’r ECHR. Rydym yn

National Centre for Cyberstalking Research, 2011.
Ditch the Label, 2019.
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ystyried sut maent yn effeithio ar droseddau’n
ymwneud â chyfathrebiadau ar-lein.
Ym Mhennod 3, rydym yn dadansoddi’r
gyfraith bresennol. Rydym yn asesu
amrywiaeth o droseddau a allai fod yn
berthnasol i gyfathrebiadau ar-lein, fel y rhai
yn Neddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997 a
Deddf Trefn Gyhoeddus 1986, ond mae ein
pwyslais ar MCA 1988 a CA 2003.
Ym Mhennod 4, rydym yn ystyried y niweidiau
sy’n deillio o gam-drin ar-lein. Dyma, mewn
ffordd, yw pegwn arall y pryderon am ryddid
mynegiant. Mae’r dystiolaeth a gawsom am yr
ystod o niweidiau a ddioddefwyd gan bobl o bob
cefndir a nodwedd wedi bod yn hynod o fuddiol
i’n helpu i ddod o gasgliadau. Mae hefyd yn ein
hatgoffa o’r angen i gwblhau ein tasg ar fyrder.
Ym Mhennod 5, rydym yn gwneud cynnig dros
dro ar gyfer trosedd newydd i ddisodli adran
127(1) o CA 2003 ac adran 1 o MCA 1988.
Rydym yn cloi gyda Phennod 6, lle’r ydym yn
rhoi sylw i:
•
•
•
•

diwygio adran 127(2) CA 2003;
aflonyddu torfol/gan grŵp;
seibrfflachio;
mawrygu troseddau treisgar a mawrygu
neu annog hunan-niweidio.

Y GYFRAITH BRESENNOL
Ym Mhennod 3, rydym yn egluro cryfderau
a gwendidau’r gyfraith bresennol, ac yn
benodol y problemau ag Adran 1 o MCA
1988 ac Adran 127 o CA 2003. Rydym
yn dibynnu’n aml ar y troseddau hyn yng
nghyd-destun cam-drin ar-lein, yn enwedig
cyfathrebiadau difrïol un-tro.

perthnasol o gyfathrebiadau yw’r rhai hynny
sy’n cyfleu neges sy’n anweddus neu hynod
sarhaus, sy’n fygythiad, neu’n anwir.
Mae Adran 127(1) o CA 2003 yn ei gwneud yn
drosedd i anfon, drwy rwydwaith gyfathrebu
electronig cyhoeddus, neges hynod sarhaus,
sydd o natur anweddus, anllad neu fygythiol.
Mae Adran 127(2) o CA 2003 yn ei gwneud
yn drosedd i anfon neges: (i) y gwyddys
sy’n anwir; a (ii) er mwyn achosi annifyrrwch,
anhwylustod, neu bryder diangen, i rywun arall.
Mae ystod y troseddau hyn yn golygu y gallant
fod yn ddefnyddiol i fynd i’r afael â cham-drin
ar-lein, ond mae problemau difrifol ynghlwm
wrthynt hefyd. Mae dibyniaeth ar dermau
amwys fel “hynod sarhaus” ac “anweddus”
yn arwain at bryderon bod y troseddau’n
gwneud rhai mathau o fynegiant a ddylai gael
eu diogelu yn drosedd. Mewn geiriau eraill, nid
yw’r ansoddeiriau hyn o reidrwydd yn cyfateb i
niwed. Er enghraifft, byddai unigolion cydsyniol
sy’n secstio yn “anweddus” ond yn amlwg ni
fyddai hynny’n haeddu cael ei gyfrif fel trosedd.
Hefyd, yn achos Chambers, a feirniadwyd yn
llym, defnyddiwyd CA 2003 i erlyn jôc a wnaed
ar Twitter, ynglŷn â “chwythu maes awyr Robin
Hood i’r entrychion”.7 Mae hyn, yn ein barn ni,
yn enghraifft arall o ordroseddoli.
Fodd bynnag, mae cyd-destunau eraill lle nad
yw’r troseddau yn troseddoli rhai mathau o
ymddygiad yn ddigonol – fel seibrfflachio ac
aflonyddu torfol.

Mae Adran 1 o MCA 1988 yn ei gwneud
yn drosedd i anfon mathau penodol o
gyfathrebiadau at unigolyn arall, lle mae gan
yr anfonwr fwriad i achosi trallod neu bryder
i’r derbynnydd neu unigolyn arall. Y mathau
7

6

Chambers v DPP [2012] EWHC 2157 (Admin).
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NIWTRALEDD TECHNOLEGOL
Hwb pwysig i ddiwygio troseddau cyfathrebiadau
yw drwy roi sylw i’r niwed sy’n deillio o gam-drin
sy’n digwydd ar-lein. Cam-drin ar-lein yw un o’r
heriau mwyaf i’r gyfraith bresennol.
Fodd bynnag, rydym wedi ceisio peidio â
chyfyngu’r drosedd i fathau penodol o gyfathrebu.
Yn hytrach, mae’r drosedd newydd arfaethedig
yn ymdrin â’r un mathau o gyfathrebiadau â
MCA 1988: anfon cyfathrebiadau electronig
(fel cyfathrebu dros y rhyngrwyd), llythyrau, ac
eitemau (sy’n golygu eitemau fel carthion neu
damponau wedi’u defnyddio). Byddai’r drosedd
newydd arfaethedig hefyd yn cynnwys
cyfathrebiadau ar-lein a rhai mathau all-lein.
Un rheswm dros gynnig trosedd dechnolegol
niwtral yw lleihau’r risg y bydd y gyfraith yn
ddiwerth neu’n ddi-fudd wrth i dechnoleg
newid. O gofio bod CA 2003 yn cynnwys
cyfathrebiadau a anfonwyd drwy rwydwaith
cyfathrebiadau electronig cyhoeddus yn
unig, nid yw’n addas i ddelio â thechnolegau
fel Bluetooth neu ffwythiant AirDrop Apple.
Rydym yn gobeithio y bydd y drosedd newydd
yn osgoi problem o’r fath – yn ogystal â chael
cydbwysedd priodol rhwng rhyddid mynegiant
a’r angen i ddiogelu pobl rhag niwed.

Y DROSEDD NEWYDD
ARFAETHEDIG
Rydym i ddechrau yn cynnig trosedd newydd
sy’n seiliedig ar niwed emosiynol neu seicolegol
tebygol, i ddisodli’r troseddau yn adran 1 o
MCA 1988 ac adran 127(1) o CA 2003.
Yn gryno, mae elfennau’r drosedd newydd
arfaethedig fel a ganlyn:
• Mae’r drosedd newydd yn mynnu bod
y diffynnydd yn anfon neu’n postio
cyfathrebiad a oedd yn debygol o achosi
niwed i gynulleidfa debygol.
Æ Nid yw’r drosedd yn mynnu prawf bod
rhywun wedi’u niweidio mewn gwirionedd.

Rydym yn teimlo y byddai hyn yn cyfyngu
ar gwmpas y drosedd mewn ffordd na ellid
ei chyfiawnhau, ac y byddai’n rhoi baich
annheg ar ddioddefwyr, gan eu gorfodi i
roi tystiolaeth mewn llys o’r niwed maent
wedi’i ddioddef o ganlyniad i’r cyfathrebiad.
Æ Os oedd rhywun wedi dioddef niwed
gwirioneddol, gellir cadw hynny mewn
cof wrth ddedfrydu.
• Mae cynulleidfa debygol yn rhywun sydd,
ar yr adeg pan anfonwyd neu bostiwyd y
cyfathrebiad gan y diffynnydd, yn debygol
o’i weld, ei glywed, neu ddod ar ei draws
mewn ffordd arall.
Æ Byddai cynulleidfa debygol yn cynnwys,
er enghraifft, derbynnydd uniongyrchol
neges neu ddilynwyr y diffynnydd ar
gyfryngau cymdeithasol, ond gallai hefyd
gynnwys amrywiaeth o bobl eraill.
Æ Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, gallai
gynnwys pobl y mae trydydd parti yn
debygol o ddangos y cyfathrebiad iddynt.
• Mae niwed yn cynnwys niwed emosiynol
neu seicolegol, sy’n cyfrif fel trallod
emosiynol difrifol o leiaf.
Æ Mae trallod emosiynol difrifol yn drothwy
uchel. Nid yw “difrifol” yn golygu “mwy
na dibwys” yn unig. Mae’n golygu niwed
mawr, sylweddol.
• Rhaid bod gan y diffynnydd fwriad i achosi,
neu fod yn ymwybodol o’r risg o achosi,
niwed i rywun sy’n debygol o weld, clywed,
neu ddod ar draws y cyfathrebiad mewn
ffordd arall.
Æ Mae dwy elfen feddyliol arall: gall y
drosedd gael ei chyflawni os oedd y
diffynnydd yn bwriadu achosi niwed neu
os oedd y diffynnydd yn ymwybodol o
risg o achosi niwed.
Æ Os oedd y diffynnydd yn bwriadu achosi
niwed, mae’n debygol y bydd lefel y
beiusrwydd yn uwch. Mae hyn yn rhywbeth
y gellid ei ystyried wrth ddedfrydu.
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• Wrth benderfynu a oedd y cyfathrebiad
yn debygol o achosi niwed i gynulleidfa
debygol, rhaid i’r llys ystyried ym mha gyddestun yr anfonwyd y cyfathrebiad, gan
gynnwys nodweddion y sawl sy’n debygol
o’i weld, ei glywed, neu ddod ar ei draws
mewn ffordd arall.
Æ Gall nodweddion gynnwys, er enghraifft,
oedran neu rywedd, yn ogystal â hil,
crefydd, anabledd, neu gyfeiriadedd
rhywiol. Nid ydynt wedi’u cyfyngu i
“nodweddion gwarchodedig” o dan y
ddeddfwriaeth troseddu casineb.
• Rhaid i’r diffynnydd anfon neu bostio’r
cyfathrebiad heb esgus rhesymol.
Æ Ni yw hyn yn amddiffyniad. Mae’n rhan
o’r drosedd. Lle’r erlyniad yw profi.
Æ Mae’r gofyniad hwn yn gymwys lle’r
oedd y diffynnydd wedi bwriadu achosi
niwed a lle’r oedd y diffynnydd yn
ymwybodol o’r risg o niweidio.
• Wrth benderfynu a oedd gan y diffynnydd
esgus rhesymol dros anfon y cyfathrebiad,
rhaid i’r llys ystyried a oedd y cyfathrebiad
yn gyfraniad at fater a oedd er budd y
cyhoedd neu wedi’i fwriadu felly.
Æ Bydd y rheithgor neu’r ynad yn
penderfynu a oedd y diffynnydd wedi
gweithredu heb esgus rhesymol, ond
rhaid ystyried y ffactor hwn.
Æ Mae’r gofyniad hwn yn helpu i sicrhau
bod rhyddid mynegiant wedi’i ddiogelu’n
ddigonol.
Mae Cwestiwn 1 yr Ymgynghoriad yn gofyn
a yw’r ymgyngoreion yn cytuno â’r drosedd
newydd arfaethedig.
Mae Cwestiynau 2 i 16 yr Ymgynghoriad
yn gyfle i ymgyngoreion i wneud sylwadau
ar bob agwedd ar y cynigion dros dro. Er
enghraifft, rydym yn gofyn sut y dylai’r gyfraith
ddiffinio’r trothwy “trallod emosiynol difrifol”, a
beth ddylai gyfrif fel esgus rhesymol.
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Y DROSEDD SEILIEDIG AR NIWED
ARFAETHEDIG
1) Mae’r diffynnydd yn anfon neu’n postio
cyfathrebiad sy’n debygol o achosi
niwed i gynulleidfa debygol;
2) wrth anfon neu bostio’r cyfathrebiad,
mae gan y diffynnydd fwriadu i
niweidio, neu mae’n ymwybodol o’r
risg o niweidio, cynulleidfa debygol; ac
3) mae’r diffynnydd yn anfon neu’n postio’r
cyfathrebiad heb esgus digonol.
I ddibenion y drosedd hon, mae’r
diffiniadau fel a ganlyn:
a) mae cyfathrebiad yn llythyr, erthygl,
neu gyfathrebiad electronig.
b) mae cynulleidfa debygol yn rhywun,
a oedd ar adeg anfon neu bostio’r
cyfathrebiad at y diffynnydd, yn
debygol o’i weld, ei glywed, neu ddod
ar ei draws mewn ffordd arall.
c) mae niwed yn niwed emosiynol
neu seicolegol, sydd yn drallod
emosiynol difrifol o leiaf.
4) Wrth benderfynu a oedd y cyfathrebiad
yn debygol o achosi niwed i gynulleidfa
debygol, rhaid i’r llys ystyried ym
mha gyd-destun yr anfonwyd
y cyfathrebiad, gan gynnwys
nodweddion cynulleidfa debygol.
5) Wrth benderfynu a oedd gan y
diffynnydd esgus rhesymol, rhaid i’r
llys ystyried a oedd y cyfathrebiad yn
gyfraniad at fater sydd o fudd i’r
cyhoedd neu ei fod wedi’i fwriadu felly.
Fel adran 1 o MCA 1988, byddai’r drosedd
yn agored i dreial mewn dwy ffordd: yn y
llys Ynadon neu yn Llys y Goron.
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CWESTIYNAU AC ATEBION
C: A yw’r drosedd arfaethedig yn cynnwys cyfathrebiadau preifat, fel negeseuon
WhatsApp?
A: Ydy. Nid yw’r drosedd arfaethedig yn gwahaniaethu rhwng negeseuon cyhoeddus a
phreifat. Fodd bynnag, gall natur breifat y cyfathrebiad effeithio ar y sut y byddai’r drosedd
yn cael ei chymhwyso’n ymarferol. Ni fyddai jôc breifat rhwng ffrindiau, hyd yn oed jôc ddichwaeth iawn, yn cael ei chynnwys oni bai ei bod yn debygol o achosi niwed i rywun sy’n
debygol o’i gweld, ei chlywed neu ddod ar ei thraws mewn ffordd arall.
C: Beth os yw cyfathrebiad yn sarhaus, ond heb fod yn niweidiol?
A: Ni fyddai’n cael ei gynnwys. Bydd llawer o gyfathrebiadau’n sarhaus ac yn niweidiol, a bydd
y rhain wedi’u cynnwys, ond ni fydd cyfathrebiadau sy’n sarhaus yn unig yn cael eu cynnwys.
C: A yw’r drosedd arfaethedig yn cynnwys erthyglau papurau newydd ar-lein?
A: Nac ydy. Ni fyddai’r mathau o gyfathrebiadau sydd wedi’u cynnwys, er enghraifft,
postiadau cyhoeddus ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Twitter neu Facebook,
sylwadau unigol ar bostiadau o’r fath neu o dan erthyglau papur newydd ar-lein, a
negeseuon un-i-un (mi all fod yn gopi caled neu ar-lein) yn cael eu cynnwys.
C: Beth os byddai rhywun yn postio sylwadau cas neu wybodaeth bersonol amdanaf ar
eu tudalen cyfryngau cymdeithasol preifat, ond nad wyf yn dilyn yr unigolyn hwnnw? A allai
hynny gael ei gynnwys o fewn y drosedd arfaethedig?
A: Gallai, allai hynny gael ei gynnwys. Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Os
oeddech, ar yr adeg pan bostiodd y diffynnydd yr wybodaeth, yn debygol o’i gweld
(oherwydd, dyweder, bod ffrind i’r ddau ohonoch yn debygol o’i dangos i chi), gallai hyn
gael ei gynnwys. Wrth gwrs, byddai’n rhaid ystyried holl elfennau eraill y drosedd hefyd.
Noder, fodd bynnag, fod rhannu delweddau personol o unigolyn heb eu cydsyniad wedi’i
gynnwys yn un arall o brosiectau Comisiwn y Gyfraith.
C: Beth os oedd y gynulleidfa debygol yn arbennig o agored i niwed neu’n agored i
ddioddef trallod emosiynol? A fyddai hyn yn amddiffyniad?
A: Na fyddai, ni fyddai hynny’n amddiffyniad. Fodd bynnag, gallai effeithio ar ymwybyddiaeth
y diffynnydd o risg o niwed. Os nad oedd y diffynnydd yn ymwybodol o agweddau bregus
penodol cynulleidfa debygol, yna efallai nad oeddent yn ymwybodol o risg o niwed.
C: Beth os yw crebwyll y diffynnydd wedi’i effeithio gan, er enghraifft, gyflwr meddygol?
A: Mae elfennau meddyliol y drosedd arfaethedig yn oddrychol: yr hyn sy’n cyfrif yw gwir
gyflwr meddyliol y diffynnydd. Os oes cyflwr meddygol sy’n amharu ar grebwyll y diffynnydd
yn golygu nad oedd y diffynnydd yn ymwybodol o risg o niwed, yna (gan dybio nad oedd y
diffynnydd wedi bwriadu achosi niwed) ni fyddai’r drosedd wedi’i chyflawni.
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Y BERTHYNAS Â THROSEDDAU
CASINEB

O dan y cynnig dros dro, byddai’r diffynnydd
yn atebol os:

Gall cyfran o gam-drin ar-lein gael ei disgrifio,
ac mae hynny’n digwydd yn aml, fel “casineb
ar-lein”. Yn wir, mae is-set sylweddol o
gamdriniaeth ar-lein wedi’i thargedu at bobl
ar sail eu hil, eu crefydd, cyfeiriadedd rhywiol,
statws trawsryweddol, neu anabledd. O dan
y cyfreithiau yn erbyn troseddau casineb,
mae’r rhain yn “nodweddion gwarchodedig”.

• Yw’r diffynnydd yn anfon neu’n postio
cyfathrebiad maent yn gwybod sy’n anwir;
• wrth anfon neu bostio’r cyfathrebiad,
maent yn bwriadu achosi niwed emosiynol,
seicolegol, neu gorfforol nad yw’n ddibwys,
i gynulleidfa debygol; ac
• mae’r diffynnydd yn anfon neu’n postio’r
cyfathrebiad heb esgus rhesymol.

Oherwydd hyn, gall fod yn briodol i
gynnwys y drosedd cyfathrebiadau newydd
arfaethedig fel “trosedd waethygedig” o dan
ddeddfwriaeth troseddau casineb. Mae’r
posibilrwydd hwn wedi’i ystyried mewn un
arall o brosiectau Comisiwn y Gyfraith o dan
droseddau casineb.8

Fel yn achos trosedd seiliedig ar niwed,
mae cyfathrebiad yn llythyr, erthygl, neu
gyfathrebiad electronig, ac mae cynulleidfa
debygol yn rhywun sydd, ar yr adeg pan
anfonwyd neu bostiwyd y cyfathrebiad gan
y diffynnydd, yn debygol o’i weld, ei glywed,
neu ddod ar ei draws mewn ffordd arall.

Fodd bynnag, nid yw pob cyfathrebiad arlein difrïol yn cyfrif fel casineb ar-lein. Yn yr un
modd, gall troseddau casineb gynnwys ystod
eang o ymddygiadau – gan gynnwys, er
enghraifft, gweithredoedd o drais corfforol yn
erbyn pobl oherwydd eu hil neu gyfeiriadedd
rhywiol, neu ddifrod troseddol i fusnesau neu
addoldai-yn ogystal ag iaith casineb.

Rydym yn bwriadu i “niwed emosiynol,
seicolegol, neu gorfforol nad yw’n ddibwys”
gynnwys trallod a gorbryder, ond nid
annifyrrwch neu anhwylustod. Mae’n drothwy
uwch o niwed a fwriadwyd na’r drosedd
bresennol, y teimlwn sy’n drothwy rhy isel i
gyfiawnhau cosb droseddol. Er hynny, byddai’r
drosedd hon, fel y drosedd o dan adran
127(2) o CA 2003, yn ddiannod yn unig (ac yn
ymddangos gerbron Llys Ynadon yn unig).

CYFATHREBIADAU ANWIR
Mae’r drosedd sy’n cael ei chynnig dros
dro ym Mhennod 5 wedi’i bwriadu i ddisodli
adran 127(1) o CA 2003, ond nid adran
127(2). Ym Mhennod 6, rydym yn dechrau
drwy gyflwyno cynigion dros dro ar gyfer
diwygio adran 127(2) o CA 2003.
O dan y drosedd bresennol, mae’n drosedd
i anfon cyfathrebiad y gwyddys sy’n anwir er
mwyn achosi annifyrrwch, anhwylustod, neu
bryder diangen, i rywun arall. Mae hwn yn
drothwy isel. Yn ein barn ar hyn o bryd, mae
hyn yn rhy isel. Rydym felly’n cynnig codi’r
trothwy.

8
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Nid ydym yn bwriadu cynnwys
cyfathrebiadau y cred y diffynnydd eu
bod yn wir – waeth pa mor beryglus y gall
y cyfathrebiadau hynny fod. Rydym yn
cydnabod bod camwybodaeth a “newyddion
ffug” yn broblemau cymdeithasol difrifol, ond
mae hyn y tu hwnt i’n Cylch Gorchwyl ni.
Mae Cwestiynau 17 i 21 yr Ymgynghoriad yn
gyfle i ymgyngoreion ymateb i’n cynigion dros
dro mewn perthynas ag adran 127(2) CA 2003.

Mae Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith ar droseddau casineb ar gael yn www.lawcom.gov.uk.
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CYFATHREBIADAU GAN WYBOD EU BOD YN ANWIR: TROSEDD ARFAETHEDIG
1) Mae’r diffynnydd yn anfon neu’n postio cyfathrebiad gan wybod eu bod yn anwir;
2) wrth anfon neu bostio’r cyfathrebiad, maent yn bwriadu achosi niwed emosiynol,
seicolegol, neu gorfforol nad yw’n ddibwys i gynulleidfa debygol;
3) mae’r diffynnydd yn anfon neu’n postio’r cyfathrebiad heb esgus rhesymol.
I ddibenion y drosedd hon, mae diffiniadau fel a ganlyn:
a) mae cyfathrebiad yn llythyr, erthygl, neu gyfathrebiad electronig.
b) mae cynulleidfa debygol yn rhywun sydd, ar yr adeg pan anfonwyd neu bostiwyd y
cyfathrebiad gan y diffynnydd, yn debygol o’i weld, ei glywed, neu ddod ar ei draws
mewn ffordd arall.
Fel adran 127(2) o CA 2003, byddai’r drosedd yn un ddiannod yn unig; ac yn ymddangos
gerbron Llys Ynadon yn unig.

AFLONYDDU TORFOL
Gofynnwyd inni ystyried aflonyddu gan grŵp,
a adwaenir hefyd fel aflonyddu torfol.
Mae aflonyddu torfol yn digwydd pan fydd nifer
o unigolion gwahanol yn anfon cyfathrebiadau
aflonyddgar at ddioddefwr. Er enghraifft,
anfonodd cannoedd o unigolion negeseuon at
Jess Phillips AS yn dweud pethau tebyg i “Ni
fyddwn yn dy dreisio”. Mae rhanddeiliaid wedi
dweud wrthym fod cam-drin ar-lein o’r fath yn
gallu cael effaith ddifrifol iawn.

Yn hytrach nag arafu, mae
effaith emosiynol a seicolegol
cam-drin torfol yn cynyddu
gyda phob neges. Mae wedi’i
gyffelybu i “artaith dŵr”
lle mae unigolyn yn cael ei
ffrwyno gyda diferion o ddŵr
yn cael eu gollwng, fesul
un, ar eu talcen: mae effaith
y diferion gyda’i gilydd yn
achosi niwed difrifol.9
9

Mae’r gyfraith yn y maes hwn yn gymhleth.
Fel yr esboniwyd ym Mhennod 6, mae
aflonyddu torfol wedi’i gydlynu wedi’i
gynnwys mewn rhai achosion yn adran
7(3A) o Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu
1997 neu gan y troseddau “cychwynnol” o
dan Ddeddf Affeithwyr ac Ategwyr 1861.
Mae hyn yn wir, yn ddamcaniaethol, o leiaf.
Fodd bynnag, ymddengys mai anaml yn
unig yr erlynir aflonyddu torfol, er gwaethaf ei
effeithiau niweidiol.
Byddai’r drosedd arfaethedig seiliedig ar niwed
yn helpu i fynd i’r afael ag aflonyddu torfol,
yn enwedig pan nad yw wedi’u gydlynu. Er
enghraifft, gallai ymddygiad rhywun sy’n gwylio’r
aflonyddu torfol ac yn penderfynu ymuno ynddo
ddod o fewn y drosedd arfaethedig seiliedig

Cyfarfod â rhanddeiliaid cyn yr ymgynghoriad
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ar niwed. Yng nghyd-destun aflonyddu torfol,
byddai eu cyfathrebiad yn debygol o niweidio,
a byddai’r diffynnydd yn debygol o fod yn
ymwybodol o’r perygl o niwed.
I’r graddau y byddai aflonyddu torfol yn dod o
fewn y drosedd newydd arfaethedig, byddai
hefyd bosibilrwydd o erlyn gweithredoedd ac
annog neu gynorthwyo’r ymddygiad hwn o
dan Ddeddf Troseddu Difrifol 2007. Rhoddir
eglurhad llawn o sut y byddai hyn yn gweithio
ym Mhennod 6. Rydym yn datgan hefyd bod
gennym amheuon ynglŷn ag ymarferoldeb y
trywydd hwn i erlyn.
Mewn ffordd, mae amlder aflonyddu torfol,
ynghyd â’i effeithiau niweidiol, yn dadlau o
blaid trosedd wedi’i thargedu. Gallai hyn fod
ar ffurf trosedd benodol o ysgogi neu annog
aflonyddu torfol, neu drosedd o gyfranogi
ymwybodol mewn aflonyddu torfol.
Ond eto, ar yr un pryd, mae graddfa aflonyddu
torfol, sydd weithiau’n cynnwys miloedd o
negeseuon y funud, yn golygu anawsterau
sylweddol o ran plismona a gorfodi. Rydym yn
croesawu barn ymgyngoreion ar y mater hwn.
Gweler Cwestiynau 22 a 23 yr Ymgynghoriad.
Mae Cwestiwn 23 yr Ymgynghoriad yn gofyn
a ddylid cael trosedd benodol sy’n gwneud
cyfranogi ymwybodol mewn aflonyddu torfol
yn drosedd.

SEIBRFFLACHIO
Gwelwyd cynnydd dramatig yn yr adroddiadau
o seibrfflachio – hynny yw, anfon delweddau
rhywiol yn ddiwahoddiad drwy ddefnyddio
technoleg ddigidol, yn ystod y blynyddoedd
diweddar. Yn 2019, cofnododd Heddlu
Trafnidiaeth Prydain 66 achos o seibrfflachio,
a hynny o’i gymharu â 34 achos yn 2018, a
dim ond 3 achos yn 2016. Fodd bynnag, mae
ymchwil a wnaed gan yr Athro Clare McGlynn
a Dr Kelly Johnson yn awgrymu nad yw hyn
ond cyfran fechan o’r achosion.
10
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CYNIGION DROS DRO YN ACHOS
SEIBRFFLACHIO
Dylid diwygio Adran 66 o Ddeddf
Troseddau Rhywiol 2003 i gynnwys anfon
delweddau neu recordiadau fideo o’ch
organau cenhedlu eich hun yn benodol.
Gall seibrfflachio achosi niwed difrifol. Fe’i
profir yn aml fel math o aflonyddu rhywiol,
sy’n cynnwys amhariad rhywiol drwy
orfodaeth gan ddynion ar fywydau pob
dydd menywod. Mae Sophie Gallagher wedi
casglu tystiolaeth gan fenywod sydd wedi
profi seibrfflachio, gan gynnwys y canlynol:

“Mae normalrwydd yr
ymddygiad rhywiol ymosodol
hwn mor gyffredin fel nad
wyf yn cael fy synnu’n fawr
pan fydd yn digwydd a dros
amser rwyf wedi datblygu
mecanwaith amddiffynnol drwy
chwerthin am ei ben. Ond yn y
bôn mae’n ymwthiol dros ben.”
“Dim ond yn ddiweddarach
y gwnes i sylweddoli pa mor
fygythiol yw seibrfflachio.”
“Roedd yn teimlo fel math
arall o aflonyddu y mae’n
rhaid i fenywod ei ddioddef.
Dylai weithio yn yr un ffordd â
dinoethiad anweddus.”
“Mae’r un peth yn union â
dinoethi corfforol a dylai gael
ei drin felly.”10

S Gallagher, Huffington Post, 2019
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Fel yn achos aflonyddu torfol, mae’r drosedd
seiliedig ar niwed arfaethedig yn mynd beth
o’r ffordd i fynd i’r afael â’r broblem. Ar yr
amod bod elfen feddyliol y drosedd yn cael
ei chyflawni, bydd troseddwyr seibrfflachio yn
cael eu dal fel arfer.
Fodd bynnag, mae dadl dros wneud
seibrfflachio’n drosedd rywiol, ac nid yn drosedd
gyfathrebu’n unig. Un rheswm am hyn yw mater
o labelu teg: mae’r ymddygiad yn un rhywiol
ei natur, ac mae’r sawl sydd wedi dioddef
seibrfflachio’n cymharu ei effaith â throseddau
rhywiol eraill. Hefyd, os yw seibrfflachio’n
drosedd rywiol, mae hyn yn golygu hefyd y gallai
mesurau diogelu ychwanegol, fel Gorchmynion
Atal Niwed Rhywiol, fod ar gael.
O dan adran 66 o Ddeddf Troseddau Rhywiol
2003 (“SOA 2003”) mae trosedd sy’n gwneud
arddangos eich organau cenhedlu yn drosedd.
Ym Mhennod 6, rydym yn egluro bod hyn yn
gallu cynnwys rhai ffurfiau digidol o ddinoethi.

Fodd bynnag, nid yw’n eglur a yw’n cynnwys,
er enghraifft, “dick pics” a anfonir drwy AirDrop.
Felly, rydym yn cynnig yn amodol y dylai
adran 66 o SOA 2003 gael ei diwygio i
gynnwys anfon delweddau neu recordiadau
fideo o’ch organau cenhedlu eich hun –
gweler Cwestiwn 24 yr Ymgynghoriad.
Rydym yn cydnabod fod dadl dros wneud
rhagor o ddiwygiadau i fynd i’r afael â
seibrfflachio. Gellid ehangu elfen ymddygiad
trosedd seibrfflachio i gynnwys anfon
delweddau neu recordiadau fideo o organau
cenhedlu rhywun arall.
Hefyd, mae’r elfen feddyliol o dan adran 66
o SOA 2003 yn mynnu bod y diffynnydd
yn bwriadu achosi braw neu drallod.
Gellid ehangu hyn i gynnwys, er enghraifft,
canlyniadau eraill a fwriadwyd, byrbwylltra,
neu ymwybyddiaeth o risg o niwed – Gweler
Cwestiynau 25 a 26 yr Ymgynghoriad.

LEFELAU
SEIBRFFLACHIO
LEFELAU
SEIBRFFLACHIO

Cofnododd Heddlu Trafnidiaeth Prydain:
66 achos o
seibrfflachio
yn 2019

34 achos
yn 2018

3 achos
yn 2016

Ond mae ymchwil
yn awgrymu mai
cyfran fechan yn
unig o’r achosion
yw hyn
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MAWRYGU TROSEDDU TREISGAR
Ym Mhennod 6, rydym hefyd yn ystyried
a oes cyfiawnhad digonol i gael trosedd
benodol sy’n gwneud “mawrygu” trais neu
droseddu treisgar yn drosedd.
Nodwn fod amryw o gyfreithiau sy’n gwneud
annog comisiynu trosedd yn drosedd mewn
grym eisoes. Hefyd, rydym yn bryderus y
byddai trosedd gyffredinol sy’n seiliedig ar
derm amwys fel “mawrygu” yn anghydnaws
ag Erthygl 10 o’r ECHR.
Fodd bynnag, byddem yn croesawu
tystiolaeth gan ymgyngoreion a fyddai’n
cefnogi creu trosedd o’r fath – gweler
Cwestiwn 27 yr Ymgynghoriad.

MAWRYGU NEU ANNOG HUNANNIWEIDIO
Yn olaf, rydym am ystyried a ddylid cyflwyno
trosedd o fawrygu neu annog hunanniweidio.
Yma eto, mae gennym amheuon ynglŷn â
“mawrygu” fel sail i drosedd. Fodd bynnag,
yn wahanol i droseddau treisgar, nid yw’n
amlwg a oes trosedd sy’n ymdrin ag annog
hunan-niweidio.
Yn ein barn broffesiynol ni, mi all fod dadl
dros drosedd gyfyngedig o annog (neu
ysgogi) hunan-niweidio. Fodd bynnag, rydym
yn awyddus i sicrhau na fyddai pobl agored i
niwed sy’n postio cynnwys “hunan-niweidio
nad yw’n hunanladdiad” yn dod o fewn
trosedd o’r fath. Yn yr adran hon, rydym
hefyd yn cydnabod y gallai’r drosedd sy’n
seiliedig ar niwed, a ddisgrifir ym Mhennod 5,
fod risg yn hyn o beth.
Mae Cwestiwn 28 yr Ymgynghoriad yn
gofyn: A all ymgyngoreion awgrymu ffyrdd
i sicrhau na fydd pobl agored i niwed sy’n
postio cynnwys hunan-niweidio nad yw’n
hunanladdiad yn dod o fewn ein trosedd
cyfathrebiadau newydd arfaethedig?
Mae Cwestiwn 29 yr Ymgynghoriad yn gofyn:
A ddylid cael trosedd benodol o annog
hunan-niweidio, gydag elfen feddyliol ddigon
cryf i eithrio cynnwys a rennir gan bobl
agored i niwed i ddibenion hunanfynegiant
neu sy’n chwilio am gymorth? A all
ymgyngoreion gynnig tystiolaeth i gefnogi
creu trosedd o’r fath?

14
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CASGLIAD
I grynhoi: nod y cynigion dros dro yn y
Papur Ymgynghori yw gwella’r troseddau
cyfathrebiadau presennol, gan sicrhau bod y
gyfraith yn fwy eglur a’i bod yn targedu niwed
difrifol a throseddu’n fwy effeithiol.
Rydym i ddechrau’n cynnig dwy drosedd
gydategol i ddisodli adran 1 o MCA 1988
ac adran 127 o CA 2003: trosedd seiliedig
ar niwed; a throsedd i fynd i’r afael â
chyfathrebu anwir bwriadol.
Byddai’r drosedd seiliedig ar niwed, mi
dybiwn, yn cynnig dull effeithiol o fynd i’r afael
ag aflonyddu torfol.
Yn ogystal â’r troseddau newydd hyn, rydym
hefyd yn cynnig bod adran 66 o SOA 2003
yn cael ei diwygio i gynnwys seibrfflachio.
Rydych yn gwahodd ymgyngoreion i roi barn
ar y cynigion dros dro hyn. Mae Cwestiynau’r
Ymgynghoriad yn gyfle i wneud sylwadau ar y
cynigion dros dro’n gyffredinol, yn ogystal ag
ar bob agwedd arnynt.
Rydym yn gofyn i ymgyngoreion a ydynt
yn credu a ddylid cael troseddau penodol
i ymdrin â’r canlynol: ysgogi neu annog
aflonyddu torfol; cyfranogi’n fwriadol
mewn aflonyddu torfol; mawrygu trais neu
droseddau treisgar; ac ysgogi neu annog
hunan-niweidio.
Mae’r Papur Ymgynghori llawn ar gael yn
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