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CYFLWYNIAD 

1.1 Mae asedau digidol yn dod yn fwy a mwy pwysig yn ein cymdeithas fodern. Cânt eu 

defnyddio ar gyfer amrywiaeth cynyddol o ddibenion — gan gynnwys fel pethau gwerthfawr 

ynddynt eu hunain, fel dull o dalu, neu i gynrychioli pethau neu hawliau eraill neu gael eu 

cysylltu â hwy — a hynny’n gynyddol. Mae llofnodion electronig, cryptograffeg, contractau 

clyfar, cyfriflyfrau gwasgaredig a thechnoleg gysylltiedig wedi ehangu’r ffyrdd y gellir creu 

asedau digidol, cael mynediad iddynt, eu defnyddio a’u trosglwyddo. Mae datblygiadau 

technolegol o’r fath yn siŵr o barhau.  

1.2 Mae ein gwaith yn ystyried egwyddorion cyfraith breifat, yn enwedig cyfraith eiddo preifat, 

mewn cysylltiad ag asedau digidol. Mae eiddo yn hanfodol i systemau cymdeithasol, 

economaidd a chyfreithiol modern. Nid yw “eiddo” yn yr ystyr hwn yn cyfeirio at y pethau 

penodol eu hunain, ond yn hytrach at y consensws cymdeithasol rhwng pobl ynglŷn â sut y 

gall ac y dylai’r pethau hynny gael eu dal, eu defnyddio, eu cyfnewid a’u diogelu. 

1.3 Mae hawliau eiddo yn bwysig am nifer o resymau. Defnyddir y cysyniad o eiddo yn eang 

mewn statudau ac achosion, a rhoddir lle amlwg i hawliau eiddo yn y rhan fwyaf o’r trafodion 

masnachol sy’n ymwneud â phethau sydd â gwerth iddynt. Mae hawliau eiddo yn bwysig er 

mwyn rhoi disgrifiad priodol o nifer o berthnasoedd cyfreithiol modern a chymhleth, gan 

gynnwys perthnasoedd cadwraeth, trefniadau sicrwydd cyfochrog a strwythurau sy’n 

ymwneud ag ymddiriedolaethau. Maent hefyd yn bwysig mewn achosion o fethdaliad neu 

ansolfedd, pan fydd rhywun yn ymyrryd â gwrthrychau hawliau eiddo neu’n eu cymryd yn 

anghyfreithlon, ac ar gyfer y rheolau cyfreithiol sy’n ymwneud ag olyniaeth ar ôl marwolaeth. 

Mae hawliau eiddo yn ddefnyddiol oherwydd eu bod, mewn egwyddor, yn cael eu cydnabod 

yn erbyn y byd i gyd, tra bo hawliau eraill — personol — yn cael eu cydnabod dim ond yn 

erbyn rhywun sydd wedi ysgwyddo dyletswydd gyfreithiol berthnasol. 

1.4 Credwn fod cyfraith Cymru a Lloegr i ryw raddau wedi profi ei hun yn ddigon gwydn, hyblyg ac 

ailadroddol i dderbyn asedau digidol fel gwrthrychau hawliau eiddo. Ond credwn hefyd fod 

angen diwygio rhai agweddau ar y gyfraith erbyn hyn er mwyn sicrhau bod asedau digidol yn 

elwa o gydnabyddiaeth ac amddiffyniad cyfreithiol cyson, mewn ffordd sy’n cydnabod 

nodweddion manwl yr asedau digidol hynny. Drwy wneud hyn, gall y system gyfreithiol, fel 

rhan o fframwaith cymdeithasol ehangach, atgyfnerthu cryfder cyffredinol amgylcheddau 

asedau digidol (sydd hefyd yn dibynnu ar elfennau cymdeithasol), cyn belled bod y system 

gyfreithiol yn gweithio mewn cytgord ag elfennau technegol ac elfennau cymdeithasol eraill y 

systemau asedau digidol hynny. Credwn fod cyfraith Cymru a Lloegr mewn sefyllfa dda i 

wneud hyn.  

1.5 Bydd y dull gweithredu hwn yn sicrhau bod cyfraith breifat Cymru a Lloegr yn parhau’n 

offeryn dynamig, hynod gystadleuol a hyblyg i gyfranogwyr yn y farchnad.  

Yr ymgynghoriad 

1.6 Mae’r ddogfen gryno hon yn gysylltiedig â’n papur ymgynghori ar asedau digidol, lle rydym yn 

gwneud ac yn egluro ein cynigion amodol ar gyfer diwygio’r gyfraith. 

1.7 Rydym yn gofyn am ymatebion i’r ymgynghoriad erbyn dydd Gwener 4 Tachwedd 2022. 

Gellir cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein yn: 

https://consult.justice.gov.uk/law-commission/digital-assets-consultation. Lle bo modd, 

byddai’n ddefnyddiol pe defnyddid y ffurflen hon. Fel arall, gellir anfon sylwadau drwy 

ebost i digitalassets@lawcommission.gov.uk.  

https://consult.justice.gov.uk/law-commission/digital-assets-consultation
mailto:digitalassets@lawcommission.gov.uk
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1.8 Mae ein papur ymgynghori yn defnyddio’r casgliadau yn Natganiad Cyfreithiol Tasglu 

Awdurdodaeth y DU Panel Cyflawni Lawtech ar asedau crypto a chontractau clyfar (Tachwedd 

2019) (“Datganiad UKJT”). Yn y cyd-destun rhyngwladol, mae hefyd yn defnyddio’r gwaith ar 

asedau digidol sy’n cael ei wneud gan Weithgor Asedau Digidol y Sefydliad Rhyngwladol 

Unffurfio Cyfraith Breifat (UNIDROIT) a Phwyllgor Cod Masnachol Unffurf a Thechnolegau 

Datblygol Sefydliad Cyfraith America a’r Comisiwn Cyfraith Unffurf.   

CIPOLWG AR EIN CYNIGION I DDIWYGIO’R GYFRAITH 

1.9 Mae rhan helaeth o’n papur ymgynghori yn cynnwys eglurhad o nodweddion rhai categorïau 

o asedau digidol. Mae hefyd yn nodi’r sail resymegol a’r cyfiawnhad dros y dadansoddiad 

cyfreithiol presennol mewn cysylltiad â’r asedau digidol hynny, a sylwadau ar arferion 

presennol y farchnad mewn cysylltiad â hwy. Nid ydym yn gwneud llawer o gynigion ar gyfer 

diwygio’r gyfraith gan ein bod yn credu bod cyfraith gyffredin Cymru a Lloegr, at ei gilydd, yn 

ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer asedau digidol. Yn hynny o beth, rydym yn cytuno â barn 

Syr Geoffrey Vos (yn siarad y tu allan i’r llys): “Dylem geisio osgoi creu system gyfreithiol a 

rheoleiddiol newydd a fydd yn llesteirio defnyddio technolegau newydd yn hytrach na 

darparu sylfaen i’w galluogi i ffynnu.”  

1.10 Er hyn, mae’r cynigion amodol ar gyfer diwygio’r gyfraith a wneir gennym yn gosod sylfaen. 

Maent yn ceisio adeiladu ar egwyddorion presennol cyfraith eiddo personol preifat, a fydd yn 

galluogi’r llysoedd i barhau i ailadrodd ac arloesi.   

1.11 Yn fyr, mae ein prif gynigion a chasgliadau a phwyntiau amodol ar gyfer ymgynghori fel a 

ganlyn. Ceir trafodaeth fanylach ar bob un yng ngweddill y papur crynodeb hwn. 

(1) Rydym yn cynnig yn amodol y dylid rhoi cydnabyddiaeth benodol i’r “trydydd” categori 

o eiddo personol, yn wahanol i bethau mewn meddiant a phethau ar waith, a fyddai’n 

caniatáu ystyriaeth fanylach o wrthrychau hawliau eiddo newydd, ymddangosol ac 

idiosyncratig. Rydym yn labelu’r categori hwn fel “gwrthrychau data”. Rydym yn 

disgrifio dau opsiwn ar gyfer datblygu a gweithredu’r cynnig amodol hwn ar gyfer 

diwygio’r gyfraith — diwygio cyfraith gyffredin ailadroddol neu ymyriad statudol 

(cyfyngedig). Rydym yn amlinellu manteision ac anfanteision posibl pob un, ond nid 

ydym yn gorffen ag opsiwn â ffefrir. Yn hytrach, rydym yn gofyn i’r ymgyngoreion beth 

yw eu barn hwy.    

(2) Rydym yn cynnig yn amodol feini prawf penodol y mae’n rhaid i beth eu harddangos os 

yw’n mynd i berthyn i’r trydydd categori o eiddo personol a gynigir gennym.  

(3) Rydym yn dod i’r casgliad amodol mai’r cysyniad ffeithiol o reolaeth (yn hytrach na’r 

cysyniad o feddiant) yw’r disgrifiad gorau o’r berthynas rhwng gwrthrychau data a 

phersonau. 

(4) Rydym yn dod i’r casgliad amodol bod tocynnau crypto yn bodloni ein meini prawf 

arfaethedig ar gyfer gwrthrychau data a’u bod yn wrthrychau hawliau eiddo priodol. 

Rydym yn dadansoddi trosglwyddiadau ffeithiol tocynnau crypto (fel is-set o 

wrthrychau data) ac yn cynnig yn amodol y gellir cymhwyso rheolau trosglwyddo teitl 

deilliannol i drosglwyddiadau o’r fath, gan gynnwys yng nghyd-destun gwaredu tocyn 

crypto heb awdurdod.  

(5) Rydym yn cynnig yn amodol eglurhad penodol y dylai amddiffyniad arbennig prynwr 

dilys am y swm heb hysbysiadau fod yn gymwys i drafodion tocynnau crypto. 
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(6) Rydym yn cynnig yn amodol y dylid diwygio cyfraith statudol gan egluro cwmpas a 

chymhwysiad adran 53(1)(c) o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925 mewn cysylltiad â deliadau 

penodol mewn ffurfiau penodedig o hawliadau tocynnau crypto ecwitïol.  

(7) Rydym yn dod i’r casgliad amodol y byddai’n fuddiol diwygio’r gyfraith gan egluro a 

symleiddio’r broses o ddosrannu colledion oherwydd diffyg sy’n deillio o ddaliadau 

tocynnau crypto wedi’u cydgymysgu a gedwir ar ymddiriedaeth gan geidwad 

ansolfent. 

(8) Rydym yn dechrau ystyried a fyddai’n ddymunol datblygu darpariaethau statudol 

pwrpasol wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer trefniadau sicrwydd cyfochrog mewn 

cysylltiad â thocynnau crypto, ond nid ydym yn gwneud cynigion i ddiwygio’r gyfraith 

ar hyn o bryd.  

(9) Rydym yn dod i’r casgliad amodol, mewn cysylltiad â chamwedd trosiant, bod 

dadleuon o blaid ymestyn trosiant (neu achos gweithredu o fath trosiant) i wrthrychau 

data. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y byddai hyn yn newid sylfaenol i’r gyfraith, ac 

y byddai angen ei ystyried ymhellach, felly nid ydym yn gwneud cynigion i ddiwygio’r 

gyfraith ar hyn o bryd. 

(10) Rydym yn dod i’r casgliad amodol y gellid dadlau o blaid diwygio’r gyfraith i roi 

disgresiwn i’r llysoedd ddyfarnu rhwymedi wedi’i fynegi mewn tocynnau crypto 

penodol (lle bo’n cael ei fynegi mewn arian yn draddodiadol) mewn achosion priodol. 

Fodd bynnag, nid ydym yn gwneud cynigion i ddiwygio’r gyfraith ar hyn o bryd. 

(11) Rydym yn gofyn i ymgyngoreion beth yw eu barn ynglŷn â’r rhesymeg dros ein cynigion 

amodol, y cynigion eu hunain, ac mewn rhai achosion, y dull mwyaf priodol o 

weithredu cynigion o’r fath.   

Rydym yn edrych ar bob un isod.  

TRYDYDD CATEGORI AR WAHÂN O EIDDO PERSONOL  

Pam y mae angen “trydydd categori”? 

1.12 Yn draddodiadol, mae cyfraith Cymru a Lloegr wedi cydnabod dau gategori o eiddo personol:  

(1) Pethau mewn meddiant: yn gyffredinol, unrhyw wrthrych y mae’r gyfraith o’r farn y 

gellir ei feddiannu. Mae’r categori hwn yn cynnwys asedau sy’n ddiriaethol, yn 

symudadwy ac yn weledol, megis sach o aur.  

(2) Pethau ar waith: yn draddodiadol, unrhyw eiddo personol na ellir ei hawlio neu ei 

orfodi ac eithrio drwy gamau neu achos cyfreithiol. Enghreifftiau cyffredin o bethau ar 

waith yw dyledion, hawliau i erlyn am dorri contract, a chyfrannau mewn cwmni. 

Weithiau mae’r categori o bethau ar waith yn cael ystyr lawer ehangach fel dosbarth 

gweddilliol o eiddo personol — weithiau cymerir ei fod yn cynnwys unrhyw eiddo 

personol nad yw’n beth mewn meddiant.  

1.13 Ni ellir categoreiddio asedau digidol yn briodol yn y naill na’r llall o’r categorïau a gydnabyddir 

yn draddodiadol o bethau mewn meddiant neu bethau ar waith (yn yr ystyr gyfyng). Nid 

ydynt yn bethau diriaethol yn yr ystyr arferol (er bod ganddynt fodolaeth ddiriaethol 

wasgaredig iawn) a dim ond drwy achos neu weithdrefnau cyfreithiol y gellir eu hawlio neu eu 

gorfodi. Yn hytrach, maent yn gweithredu’n fwy fel gwrthrychau ynddynt eu hunain.  
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1.14 Rydym yn nodi y gallai rhai gwrthrychau data, megis tocynnau crypto, gynrychioli, cofnodi, 

neu fod yn gysylltiedig â phethau eraill (gan gynnwys hawliau cyfreithiol) sy’n allanol i’r tocyn 

crypto a/neu’r system docynnau crypto arbennig honno. Yma, rydym yn canolbwyntio ar y 

tocyn crypto fel gwrthrych hawliau eiddo ynddo’i hun, yn hytrach nag unrhyw beth y gallai 

fod yn gysylltiedig ag ef (yn ôl yr honiad).  

1.15 Yng Nghymru a Lloegr ac awdurdodaethau eraill, mae llysoedd wedi dod yn fwy a mwy parod 

i ddod i’r casgliad bod pethau penodol (asedau digidol yn aml) yn gallu cael hawliau eiddo 

personol, hyd yn oed lle nad yw’r peth dan sylw’n ffitio’n daclus o fewn y naill na’r llall o’r 

categorïau o eiddo personol sy’n cael eu cydnabod yn draddodiadol. Mae’r llysoedd wedi 

gwneud hyn, yn benodol neu ymhlyg, mewn cysylltiad, er enghraifft, â chwotâu llaeth, 

lwfansau allyriadau carbon yr Undeb Ewropeaidd, cwotâu allforio, trwyddedau rheoli 

gwastraff, a thocynnau crypto. Er gwaetha’r achosion hyn, nid oes eglurder penodol na 

chadarnhad a oes trydydd categori o eiddo personol y tu hwnt i bethau mewn meddiant a 

phethau ar waith yn bodoli, ac os oes, sut y dylid diffinio paramedrau’r trydydd categori 

hwnnw.  

1.16 Rydym yn awgrymu y byddai rhoi cydnabyddiaeth benodol i drydydd categori o eiddo 

personol yn ddatblygiad cyfreithiol defnyddiol oherwydd byddai’n caniatáu ystyriaeth 

fanylach o bethau newydd, ymddangosol ac idiosyncratig. Byddai’n caniatáu i’r gyfraith 

ddatblygu drwy gydweddiad â phethau mewn meddiant neu bethau ar waith lle bo’n briodol, 

gan gydnabod hefyd nad yw rhai pethau’n ffitio’n daclus i’r naill gategori na’r llall. Bydd 

trydydd categori ar wahân yn golygu ei bod yn haws i’r gyfraith ganolbwyntio ar briodweddau 

neu nodweddion y pethau dan sylw, heb gael ei llyffetheirio gan ddadansoddiad neu 

egwyddorion sy’n gymwys i wrthrychau hawliau eiddo personol eraill. 

1.17 Mae’r cynnig hwn hefyd yn gydnaws â diwygio cyfraith ryngwladol yn y maes hwn, yn 

enwedig y gwaith sy’n cael ei wneud gan Bwyllgor Cod Masnachol Unffurf a Thechnolegau 

Datblygol Sefydliad Cyfraith America a’r Comisiwn Cyfraith Unffurf yn yr Unol Daleithiau, a 

chan Weithgor Asedau Digidol y Sefydliad Rhyngwladol Unffurfio Cyfraith Breifat (UNIDROIT). 

Ar gyfer gwrthrychau hawliau eiddo sy’n cael eu masnachu mewn marchnadoedd 

rhyngwladol ac sydd â llai o gysylltiadau ag awdurdodaethau unigol, credwn ei bod yn 

hollbwysig creu fframwaith cyfreithiol rhyngwladol cyson yn y pen draw. Credwn fod ein 

cynnig amodol yn helpu i gyflawni hyn. 

Pa bethau ddylai ddod o fewn y trydydd categori?  

1.18 Rydym yn cynnig yn amodol dri maen prawf y credwn y dylent bennu pa bethau sy’n dod o 

fewn y trydydd categori o eiddo personol a gynigir gennym. Mae’r meini prawf hyn yn deillio 

o ddadansoddiad o’r cysyniad cyfreithiol o eiddo, yn ogystal â rhesymeg bresennol cyfraith 

gyffredin, a sylwadau gan y byd academaidd a’r farchnad.  

1.19 Yn fyr, er mwyn dod o fewn y trydydd categori o eiddo personol a gynigir gennym, rydym yn 

cynnig bod yn rhaid i beth: 

(1) gynnwys data a gynrychiolir mewn cyfrwng electronig, gan gynnwys ar ffurf signalau 

analog, digidol, electronig neu god cyfrifiadurol; 

(2) bodoli yn annibynnol ar bersonau a bodoli yn annibynnol ar y system gyfreithiol; a 

(3) bod yn agored i ymryson. 
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Rydym hefyd yn trafod amddifadu o hawl mewn eiddo (divestibility) fel nodwedd ar wahân 

sy’n gyffredin i wrthrychau data, ond nid ydym yn cynnig y dylai’r nodwedd amddifadu fod yn 

faen prawf porth.  

1.20 Rydym yn egluro pob maen prawf isod.  

Data yn cael eu cynrychioli mewn cyfrwng electronig 

1.21 Er mwyn ffitio i mewn i’n trydydd categori, mae’r maen prawf cyntaf yn nodi bod yn rhaid i 

bethau gynnwys data sy’n cael eu cynrychioli mewn cyfrwng electronig, er enghraifft, ar ffurf 

signalau analog, digidol, electronig neu god cyfrifiadurol.  

1.22 Yn gyntaf, rydym yn defnyddio’r maen prawf hwn i wahaniaethu rhwng y pethau hynny sy’n 

gallu ffitio i mewn i’r trydydd categori o eiddo personol a gynigir gennym a’r pethau mewn 

meddiant, sy’n cynnwys casgliad o ronynnau neu ddeunyddiau ffisegol o fewn ffin ddiffiniedig 

o ofod tri dimensiwn. Nid yw gwrthrychau diriaethol o’r fath yn cynnwys data sy’n cael eu 

cynrychioli mewn cyfrwng electronig, gan gynnwys ar ffurf signalau analog, digidol, electronig 

neu god cyfrifiadurol.  

1.23 Yn ail, rydym yn defnyddio’r maen prawf hwn i gydnabod mai rhan bwysig o wrthrychau data 

yw bod ganddynt nodwedd wybodaethol a’u bod yn cael eu cynrychioli mewn cyfrwng 

electronig sydd, yn gyffredinol, yn cael ei optimeiddio i gael ei brosesu gan gyfrifiaduron. 

Mae’r maen prawf yn caniatáu i ni gydnabod bod y pethau sy’n ffitio i mewn i’r trydydd 

categori a awgrymir gennym yn cynnwys data sy’n cael eu cynrychioli’n unigryw mewn 

rhwydwaith neu system arbennig. Nid ydym yn defnyddio maen prawf anghyffyrddadwyedd 

(intangibility) i ddisgrifio’r data hynny gan ein bod yn cydnabod yn benodol bod gan y 

rhwydweithiau neu’r systemau eu hunain fodolaeth ddiriaethol, er ei bod yn wasgaredig 

iawn. Credwn ei bod yn hanfodol pwysleisio mai cynrychioliad unigryw data penodol o fewn 

systemau o’r fath sy’n caniatáu i rai asedau digidol fod â nodweddion neu briodweddau sy’n 

gwneud iddynt weithredu’n llawer tebycach i wrthrychau na gwybodaeth bur, cofnodion yn 

unig neu ddata. 

1.24 Dim ond rhan gyntaf y mater sy’n cael ei hystyried gan y maen prawf hwn — bod yn rhaid i’r 

peth dan sylw gynnwys data sy’n cael eu cynrychioli mewn cyfrwng electronig, gan gynnwys 

ar ffurf signalau analog, digidol, electronig neu god cyfrifiadurol. Nid yw’r maen prawf hwn ar 

ei ben ei hun, felly, yn gwahaniaethu rhwng gwrthrychau data a gwybodaeth mewn ystyr 

ehangach — cyflawnir y rôl wahaniaethu honno yn hytrach gan y maen prawf ymrysonedd 

(rivalrousness). 

Bodoli yn annibynnol ar bersonau ac yn annibynnol ar y system gyfreithiol 

1.25 Elfen gyntaf y mae prawf hwn yw eithrio o’n trydydd categori unrhyw bethau nad ydynt yn 

annibynnol ar bersonau. Yn gyffredinol, mae pethau sy’n wrthrychau hawliau eiddo priodol yn 

golygu dim ond y pethau hynny y gellir eu gwahanu oddi wrth bersonau. Ar y llaw arall, nid 

yw pethau y mae cysylltiad annatod rhyngddynt â pherson, megis rhannau o gorff (heb eu 

torri ymaith), cyfeillgarwch neu feddyliau yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn wrthrychau 

hawliau eiddo priodol.  

1.26 Nod y maen prawf bodoli yn annibynnol ar bersonau yw sicrhau nad yw pethau o’r fath yn 

disgyn i’r trydydd categori a gynigir gennym.  
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1.27 Nod ail elfen y maen prawf hwn yw eithrio o’n trydydd categori unrhyw bethau ar waith, sy’n 

bodoli — ac y gellir eu diddymu — drwy gymhwyso rheolau cyfreithiol. Ar y llaw arall, mae 

gwrthrychau data yn bodoli yn annibynnol ar reolau cyfreithiol (ac ni ellir eu creu neu eu 

diddymu ganddynt). Ac nid yw gwrthrychau data yn orfodadwy drwy gamau neu achosion 

cyfreithiol yn unig. Yn yr ystyr hon, maent yn debycach i wrthrychau diriaethol, megis ceir neu 

fygiau coffi, sydd â bodolaeth yn annibynnol ar y system gyfreithiol. Mae’r rhan hon o’r maen 

prawf hefyd yn eithrio mathau eraill o eiddo sy’n cael eu creu drwy statud, megis hawliau 

eiddo deallusol. 

Ymrysonedd (rivalrousness)  

1.28 Credwn fod adnodd yn agored i ymryson os yw defnydd o’r adnodd gan un person o 

reidrwydd yn amharu ar allu eraill i wneud defnydd cywerth ohono yr un pryd. Er enghraifft, 

os yw Alice yn defnyddio Game Boy i chwarae ei gêm Pokémon Red, ni all Bob ddefnyddio’r 

un Game Boy yr un pryd. Mae defnydd Alice o’r Game Boy o reidrwydd yn amharu ar allu Bob 

i’w ddefnyddio. 

1.29 Rydym yn dadlau bod ymrysonedd yn nodwedd bwysig o bethau sy’n wrthrychau priodol 

hawliau eiddo. Un o brif swyddogaethau cyfraith eiddo yw dyrannu gwrthrychau sy’n agored i 

ymryson rhwng personau, ac amddiffyn eu rhyddid i ddefnyddio’r gwrthrychau hynny heb i 

eraill ymyrryd â hwy. Mewn byd heb gyfraith eiddo, byddai rhyddid person i ddefnyddio 

adnodd sy’n agored i ymryson yn dibynnu i raddau helaeth ar y graddau y gallai gadw eraill 

draw oddi wrtho yn gorfforol. Ychydig fyddai’n ddiogel yn eu hawliau eiddo, ac mae’n debyg y 

byddai diogelwch yn dod ar draul defnyddio. 

1.30 Yn y papur ymgynghori rydym yn trafod yn fanylach sut y mae’r cysyniad o ymrysonedd yn 

gysylltiedig â gallu gwrthrych hawliau eiddo i gau rhywun allan (excludability). Rydym hefyd 

yn ystyried sut y gellid meddwl am gysyniadau ymryson a chau allan yng nghyd-destun 

systemau technegol-gymdeithasol dynamig, megis systemau tocynnau crypto.   

Amddifadu o hawl mewn eiddo (divestibility) 

1.31 Mae gwrthrychau hawliau eiddo priodol, yn gyffredinol, yn cael eu hamddifadu o hawl mewn 

eiddo pan gânt eu trosglwyddo. Golyga hyn, fel mater o ffaith, bod yn rhaid i drosglwyddo’r 

gwrthrych olygu bod y trosglwyddwr yn cael ei amddifadu ohono. Mewn geiriau eraill, pan 

fydd Alice yn trosglwyddo’r peth i Bob, ni fydd y peth gan Alice mwyach. Ar gyfer gwrthrychau 

ffisegol, mae hyn yn gynhenid yn eu natur faterol. Ar gyfer gwrthrychau data, bydd hyn fel 

arfer yn ganlyniad i’w dyluniad technolegol. 

1.32 Mae dwy elfen gysylltiedig ond gwahanol i amddifadu o hawl mewn eiddo: 

(1) bod modd cymryd y peth oddi wrth y trosglwyddwr o gwbl; a 

(2) bod y peth yn cael ei gymryd oddi wrth y trosglwyddwr yn gyfan gwbl, oherwydd bod 

cyfyngiad yn y bôn ar ei allu i gael ei ddefnyddio yn yr un ffordd gan fwy nag un person 

yr un pryd.  

1.33 Credwn fod amddifadu o hawl mewn eiddo yn ffordd ddefnyddiol o ddangos a fydd peth yn 

bodloni’r meini prawf eraill ac, o ganlyniad, a fyddai’n wrthrych hawliau eiddo priodol fel 

gwrthrych data. Fodd bynnag, ein barn bresennol yw na ddylai amddifadu o hawl mewn eiddo 

fod yn faen prawf annibynnol. Un o’r prif resymau dros hyn yw er mwyn cadw hyblygrwydd o 

fewn y gyfraith. Credwn y bydd hyn yn caniatáu i’r gyfraith, lle bo’n briodol, ddisgrifio asedau 
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digidol penodol (gan gynnwys tocynnau crypto) fel gwrthrychau data, hyd yn oed os oes 

ganddynt nodweddion technegol sy’n dileu neu’n cyfyngu ar eu gallu i gael eu trosglwyddo 

a/neu eu hamddifadu o hawl i eiddo. Rydym yn trafod yr enghreifftiau o’r mathau hyn o 

docynnau crypto sy’n ymddangos mewn mwy o fanylder yn y papur ymgynghori.  

Gweithredu diwygiadau i’r gyfraith sy’n gysylltiedig â’n meini prawf 

1.34 Rydym yn gofyn i ymgyngoreion ai diwygio cyfraith gyffredin ailadroddol ynteu ddiwygio 

statudol (cyfyngedig) fyddai’r ffordd orau o roi cydnabyddiaeth benodol i fodolaeth trydydd 

categori ar wahân o eiddo personol a’r meini prawf a gynigir gennym. Pa bynnag ddull o 

gydnabod trydydd categori a ddewisir, credwn y dylid gadael y gwaith manwl o ddatblygu a 

chymhwyso’r meini prawf a gynigir gennym i’r gyfraith gyffredin.  

TOCYNNAU CRYPTO 

Beth yw “tocynnau crypto”? 

1.35 Yn fyr, mae tocynnau crypto yn cynnwys llinynnau data, neu yn fwy cywir, strwythurau data 

— setiau o ddata cysylltiedig. Fodd bynnag, dim ond o ganlyniad i, ac o fewn, system 

tocynnau crypto arbennig sy’n cael ei gweithredu y mae’r strwythur data hwn yn dod yn 

weithredol. Ni all y strwythur data sy’n ffurfio’r tocyn crypto na’r system tocynnau crypto fel 

endid haniaethol anweithredol gael y swyddogaeth hon ar ei phen ei hun. Mewn geiriau 

eraill, mae strwythur data yn dod yn strwythur data gweithredol drwy gael ei “gynrychioli” 

(instantiation) mewn system tocynnau crypto weithredol arbennig sy’n cael ei chynnal a’i 

gweithredu gan rwydwaith o ddefnyddwyr.  

1.36 Ar sail y dadansoddiad uchod, rydym yn awgrymu disgrifiad petrus byr i’r term tocyn crypto, a 

sylwadau i fynd gyda’r disgrifiad. Nodir hyn yn llawn yn Atodiad 4 i’r papur ymgynghori. Nid 

ydym yn bwriadu i’r disgrifiad hwn fod yn hollgynhwysol nac yn ffurfiannol. Er hyn, rydym yn 

defnyddio’r disgrifiad hwn fel pwynt cyfeirio a fydd yn sail i’n defnydd o’r term tocyn crypto 

yng ngweddill y papur ymgynghori. Yn fwy eang, bwriadwn i’r disgrifiad fod yn fan cychwyn ar 

gyfer trafodaeth â’r ymgyngoreion a chyfranogwyr yn y farchnad, ac rydym yn croesawu ac yn 

annog eu sylwadau a’u mewnbwn. At y dibenion hyn, mae’r disgrifiad hefyd wedi’i lanlwytho i 

GitHub yn https://github.com/LawCommissionofEnglandandWales/Crypto-token-definition 

lle gall yr ymgyngoreion wneud sylwadau am y disgrifiad yn uniongyrchol.  

Tocynnau crypto fel gwrthrychau data 

1.37 Credwn fod gan ddatblygiad tocynnau crypto, systemau tocynnau crypto a thechnoleg 

gysylltiedig y potensial i ehangu’r broses o bennu a defnyddio cyfalaf. Mae tocynnau crypto a 

systemau tocynnau crypto o bosibl yn cynnig dull amgen o alluogi unigolion i drosi eu 

hadnoddau a’u cynnyrch yn ffurfiau hylifol, cyfnewidadwy y gellir eu gwahaniaethu, eu 

cyfuno, eu rhannu a’u buddsoddi i gynhyrchu gwerth dros ben. Gallai hyn, yn ei dro, hwyluso 

mynediad mwy gwasgaredig a theg at hawliau eiddo ac at y gydnabyddiaeth gyfreithiol a’r 

amddiffyniad a ddarperir ganddynt. Byddai hyn yn caniatáu i ystod fwy amrywiol o bobl, 

grwpiau a chwmnïau ryngweithio ar-lein ac elwa’n ehangach o’u cynhyrchiant eu hunain. Mae 

tocynnau crypto yn enwedig yn gwella’r broses hon drwy alluogi opsiynau amgen ar gyfer 

cyfathrebu gwerth drwy ddulliau electronig, sy’n ehangu cwmpas marchnadoedd, a mynediad 

atynt, ac yn cynyddu hylifedd pethau sydd â gwerth iddynt ynghyd â’r gallu i’w trosglwyddo 

a’u saernïo. 
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1.38 Rydym yn dod i’r casgliad amodol bod tocynnau crypto, yn gyffredinol, yn gallu bodloni’r 

meini prawf a gynigir gennym, a’u bod felly’n wrthrychau data yn y trydydd categori o eiddo 

personol a gynigir gennym. Rydym hefyd yn egluro nodweddion diffiniol tocynnau crypto, sy’n 

eu gwahaniaethu oddi wrth asedau digidol eraill y credwn nad ydynt yn bodloni’r meini prawf 

a gynigir gennym, ac oddi wrth wybodaeth bur.  

1.39 Mae’n bwysig nodi, fodd bynnag, nad yw bodolaeth hawliau eiddo mewn cysylltiad â pheth 

yn effeithio ar fodolaeth y peth ei hun. Ac nid yw’r ffaith fod hawliau eiddo yn gallu bod yn 

gysylltiedig â thocyn crypto yn dweud rhywbeth wrthym am “ansawdd”, “cryfder”, “cadernid” 

neu “werth sylfaenol” y tocyn crypto arbennig hwnnw. Mae hynny’n debygol o ddibynnu 

llawer mwy ar weithrediad technegol y tocyn crypto a’r graddau y mae’n cael ei dderbyn a’i 

ddefnyddio’n gymdeithasol yn ehangach. Mae hyn yr un fath ar gyfer pob peth sy’n gallu cael 

hawliau eiddo — bydd rhai pethau yn werth mwy ar y farchnad neu byddant yn fwy 

defnyddiol at ddibenion penodol na phethau eraill. Er enghraifft, gallai’r holl eitemau mewn 

sêl cist car gael hawliau eiddo personol, ond ni fydd pob un ohonynt yn ddefnyddiol, yn 

cyflawni ei bwrpas, yn gweithio’n iawn neu â gwerth yn y farchnad. 

DATBLYGIADAU CYFREITHIOL CANLYNIADOL 

1.40 Ar ôl gwneud ac egluro ein cynnig canolog rydym yn trafod meysydd eraill lle gallai diwygio’r 

gyfraith roi mwy o sicrwydd cyfreithiol. Yn gyffredinol, rydym yn dangos ein cynigion drwy 

gyfeirio at arferion presennol y farchnad mewn cysylltiad â thocynnau crypto.  

Rheolaeth fel cysyniad ffeithiol sy’n gymwys i wrthrychau data 

1.41 Un o egwyddorion sylfaenol cyfraith eiddo personol yw y gallai deiliad a pherchennog 

gwrthrych fod yn ddau berson gwahanol. Mewn geiriau eraill, nid yr unigolyn sy’n digwydd 

dal neu feddu ar wrthrych ar adeg benodol yw ei berchennog cyfreithiol o reidrwydd. Ar gyfer 

gwrthrychau diriaethol, mae’r gyfraith yn defnyddio’r cysyniad o feddiant i gyfleu’r syniad 

hwn o “ddal” neu “feddu”. Er bod meddiant yn gysyniad cymhleth, gellir lleihau’r syniad 

ffeithiol o feddiant i gael y graddau gofynnol o gadwraeth a rheolaeth ffeithiol dros y peth 

(diriaethol), ynghyd â bwriad i ymarfer y gadwraeth a’r rheolaeth honno. 

1.42 Rydym yn cynnig yn amodol na ddylai’r cysyniad o feddiant fod yn gymwys i wrthrychau data, 

ac yn dadlau mai’r cysyniad ffeithiol o reolaeth, er ei fod yn cyfateb i’r cysyniad o feddiant 

mewn llawer o ffyrdd, yw’r cysyniad mwyaf priodol i’w gymhwyso i wrthrychau data.  

1.43 Yn hytrach na defnyddio’r cysyniad ffeithiol o reolaeth fel un o nodweddion diffiniadol 

gwrthrychau data, rydym yn ystyried sut y byddai’n well meddwl amdano fel elfen bwysig o’r 

ffordd y gall unigolion ryngweithio â’r gwrthrych.  

1.44 Gellir deall y cysyniad o reolaeth sy’n cael ei ffafrio gennym fel cyffelybiaeth i gysyniad y 

gyfraith gyffredin o feddiant, hynny yw ei fod yn berthynas ffeithiol y gall unigolyn ei chael â 

pheth, er nad oes angen yr elfen o fwriad. Ffordd ddefnyddiol o feddwl am hyn felly yw bod 

unigolyn sydd â rheolaeth dros wrthrych data yn mwynhau lefel o reolaeth dros yr ased 

honno a fyddai’n bodloni elfen reolaeth meddiant, pe bai’r gwrthrych dan sylw yn un 

diriaethol. Credwn y byddai’n bosibl nodi’r cysyniad ffeithiol o reolaeth mewn deddfwriaeth. 

Fodd bynnag, ein barn gychwynnol, rhwng pob dim, yw nad oes angen neu nad yw’n briodol 

gwneud hynny. Yn hytrach, rydym yn awgrymu y bydd y gyfraith gyffredin yn gweithio fel y 

prif ysgogydd wrth ddatblygu cysyniad o reolaeth cywir a manwl a all fod yn gymwys i 

wrthrychau data.   
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1.45 Er hyn, rydym yn gwneud cynnig arall yn ymwneud â sut i hwyluso datblygiad y cysyniad o 

reolaeth, fel y mae’n gymwys i wrthrychau data, dan gyfraith Cymru a Lloegr. Gallai’r llysoedd 

ofyn i banel o arbenigwyr yn y diwydiant, ymarferwyr cyfreithiol, academyddion a barnwyr 

ddarparu canllawiau nad ydynt yn rhwymo’n gyfreithiol ar y materion cymhleth sy’n datblygu 

mewn cysylltiad â rheolaeth (a materion eraill sy’n ymwneud â gwrthrychau data a thocynnau 

crypto yn fwy cyffredinol).  

1.46 Credwn mai’r dull gweithredu hwn sy’n sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng creu sicrwydd 

cyfreithiol i’r farchnad a chynnal y natur ddynamig a’r hyblygrwydd sy’n nodwedd o gyfraith 

Cymru a Lloegr mewn cysylltiad â hwyluso a datblygu technoleg newydd. 

1.47 Credwn mai’r ffordd orau o ddefnyddio’r cysyniad eang o reolaeth ffeithiol yw fel elfen 

gyfansoddol bwysig o fecanweithiau a threfniadau cyfreithiol cymhleth amrywiol a allai fod yn 

gymwys i docynnau crypto. Mae’r mecanweithiau a’r trefniadau cyfreithiol cymhleth hynny’n 

cynnwys dadansoddiad cyfreithiol o drosglwyddo teitl, trefniadau cadwraeth, trefniadau 

sicrwydd cyfochrog, a gweithredu achosion a rhwymedïau. Mewn geiriau eraill, mae’n bosibl 

na fydd y cysyniad o reolaeth yn unig yn ddigon manwl, caboledig, neu benodol i’r farchnad i 

allu ymdrin yn ddigonol â’r trefniadau cyfreithiol cymhleth hyn; gallai, yn hytrach, ffurfio rhan 

o sut y gellid meddwl am y trefniadau hyn neu eu strwythuro. 

Trosglwyddiadau ffeithiol tocynnau crypto  

1.48 Pan fydd gwrthrych diriaethol yn cael ei drosglwyddo gan un unigolyn i un arall, mae’r 

gwrthrych hwnnw, yn gyffredinol, yn aros yr un fath. Bydd yr hyn y mae’r trosglwyddiad 

hwnnw’n ei olygu fel mater o gyfraith yn dibynnu ar yr amgylchiadau: gallai’r sawl sy’n ei 

dderbyn ddod yn berchennog cyfreithiol y gwrthrych, neu gallai ei fuddiant fod yn un llai, â 

rhywun arall yn parhau fel y perchennog.  

1.49 Nid yw mor hawdd rhoi disgrifiad ffeithiol priodol o drosglwyddiadau tocynnau crypto. Mae’n 

sicr yn gyffredin i gyfranogwyr mewn systemau tocynnau crypto gyfeirio at drosglwyddiadau 

o’r fath a’u deall (ar lefel annhechnegol) fel proses gyffelyb i ddarparu gwrthrych ffisegol, 

diriaethol. Fodd bynnag, credwn fod gwerthusiad dyfnach, mwy pwrpasol o drafodion 

tocynnau crypto yn awgrymu nad yw hyn yn ddisgrifiad cywir o’u natur a’u gweithrediad. 

Mae’r ffordd y caiff tocynnau crypto eu trosglwyddo fel mater o ffaith yn idiosyncratig. O 

ganlyniad, mae’n bosibl y byddai angen i’r fecanwaith ar gyfer trosglwyddo tocynnau crypto 

fel mater o gyfraith gydnabod hyn, a bod yn wahanol i’r dulliau a’r offerynnau trosglwyddo a 

ddefnyddir i drosglwyddo teitl cyfreithiol naill ai i bethau diriaethol, neu i gyfranddaliadau, 

sicrwydd ac asedau anniriaethol cofrestredig eraill.  

1.50 Rydym yn ystyried canlyniadau ffeithiol gweithred drosglwyddo sy’n achosi newid cyflwr 

mewn systemau tocynnau crypto o’r fath. Rydym yn gwneud tri sylw: 

(1) bydd gweithred drosglwyddo o’r fath fel arfer yn ymwneud ag amnewid, addasu, 

dinistrio, canslo neu ddiddymu tocyn crypto cyn trosglwyddiad a’r broses ganlyniadol a 

chyfatebol o achos hynny o greu tocyn crypto newydd, wedi’i addasu neu sy’n 

gysylltiedig â’r achos; 

(2) bydd gweithred drosglwyddo o’r fath fel arfer yn ymwneud â gosod neu greu graddau 

amrywiol o lyffetheiriau technegol mewn cysylltiad â’r tocyn crypto sy’n gysylltiedig â’r 

achos, a fydd fel arfer yn golygu newid rheolaeth fel rhwng y tocyn crypto cyn 

trosglwyddiad a’r tocyn crypto sy’n gysylltiedig â’r achos; a 
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(3) bydd gweithred drosglwyddo o’r fath fel arfer yn arwain at newid cyflwr y cyfriflyfr 

gwasgaredig neu gofnod strwythuredig yn unol â rheolau protocol y system docynnau 

crypto. 

1.51 I ddangos hyn, rydym yn ystyried natur ffeithiol trafodion tocynnau crypto drwy gyfeirio at 

systemau tocynnau crypto UTXO megis Bitcoin, a systemau tocynnau crypto sy’n seiliedig ar 

gyfrif, megis Ethereum. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn ystyried tocynnau crypto a ffurfiwyd 

drwy roi contractau clyfar i systemau tocynnau crypto, gan gynnwys drwy gyfeirio at safonau 

tocynnau crypto “cyfnewidadwy” ac “anghyfnewidadwy”. 

Trosglwyddiadau cyfreithiol tocynnau crypto ac amddiffyniad arbennig prynwr dilys am y swm heb 

hysbysiadau 

1.52 Ar ôl ystyried y ffordd ffeithiol y mae tocynnau crypto yn trosglwyddo, rydym yn trafod 

materion yn ymwneud â chanlyniadau cyfreithiol trosglwyddo tocyn crypto drwy weithred 

drosglwyddo sy’n achosi newid cyflwr, newid rheolaeth, a throsglwyddo teitl o ganlyniad i 

hynny. 

Teitl cyfreithiol a chyflwr y cyfriflyfr gwasgaredig neu’r cofnod strwythuredig 

1.53 Rydym yn dadlau na ddylai cyflwr y cyfriflyfr gwasgaredig neu’r cofnod strwythuredig o 

reidrwydd gael ei weld fel cofnod diffiniol o deitl cyfreithiol (uwch) i docyn crypto. Gallai 

cyflwr y cyfriflyfr gwasgaredig neu’r cofnod strwythuredig ddarparu cofnod diffiniol o’r 

cysylltiadau rhwng trafodion o fewn y system tocynnau crypto, ond mae hyn yn darparu cyfrif 

ffeithiol, yn hytrach na chyfreithiol, o’r byd. Mae’r system gyfreithiol yn allanol i system 

docynnau crypto: nid yw cyflwr y system docynnau crypto felly yn ffurfio rhan o deitl 

cyfreithiol cyfranogwr i unrhyw docyn crypto arbennig. Y cyfan y mae cyflwr y system 

docynnau crypto yn ei gofnodi yw’r sefyllfa ffeithiol. Hynny yw, bydd gweithred drosglwyddo 

sy’n achosi newid cyflwr fel arfer yn arwain at osod neu greu graddau amrywiol o lyffetheiriau 

technegol mewn cysylltiad â’r tocyn crypto (yn fwyaf cyffredin, cysylltu’r tocyn crypto â’r 

cyfeiriad allwedd gyhoeddus sy’n derbyn). 

Caffael teitl 

1.54 Pan fydd unigolyn yn caffael buddiant cyfreithiol mewn gwrthrych hawliau eiddo, gallai hyn 

fod naill ai’n fuddiant annibynnol (newydd neu wreiddiol), neu’n fuddiant deilliannol: hynny 

yw, un sy’n ddibynnol neu’n deillio o drosglwyddiad (rhannol) buddiant cyfreithiol sy’n 

bodoli’n barod.  

1.55 Mae’r rhan fwyaf o’r buddiannau cyfreithiol y mae unigolion yn eu caffael mewn gwrthrychau 

hawliau eiddo yn rhai deilliannol. Hynny yw, bydd unigolyn yn derbyn drwy drosglwyddiad 

fuddiant sy’n bodoli’n barod gan rywun arall (er enghraifft, drwy werthiant neu drwy dderbyn 

rhodd), neu’n caffael rhyw fuddiant llai, wedi’i gerfio o fuddiant gwell rhywun arall (fel pan 

fydd unigolyn yn dod yn wystlai (pledgee)). 

1.56 Rydym yn dod i’r casgliad amodol y gall y rheolau cyfreithiol presennol ar drosglwyddiadau 

teitl deilliannol fod yn gymwys i docynnau crypto mewn systemau tocynnau crypto, er y bydd 

gweithred drosglwyddo a fydd yn achosi newid cyflwr fel arfer yn arwain at greu o achos 

hynny docyn crypto newydd, wedi’i addasu neu yn gysylltiedig â’r achos. Rydym yn ystyried 

sut y gellir cymhwyso rheolau trosglwyddo teitl deilliannol i drosglwyddiadau o’r fath, gan 

gynnwys yng nghyd-destun gwaredu tocyn crypto heb awdurdod.   
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1.57 Rydym yn cynnig yn amodol eglurhad penodol y dylai amddiffyniad arbennig prynwr dilys am 

y swm heb hysbysiadau fod yn gymwys i drafodion tocynnau crypto. 

Rôl rheolaeth mewn trosglwyddiadau cyfreithiol tocynnau crypto  

1.58 Credwn y bydd y cysyniad o reolaeth yn bwysig yng nghyd-destun trosglwyddiadau tocynnau 

crypto mewn tair ffordd gysylltiedig, ond gwahanol: 

(1) fel rhan gyfansoddol o weithred drosglwyddo sy’n achosi newid cyflwr;  

(2) gan dybio y gellir cymhwyso rheolau trosglwyddiad teitl deilliannol i drosglwyddiadau 

tocynnau crypto, ar gyfer sefyllfaoedd lle mae teitl cyfreithiol (uwch) i docyn crypto ar 

wahân i reolaeth ffeithiol tocyn crypto; a 

(3) at ddibenion cymhwyso rheolau sy’n ymwneud â blaenoriaeth buddiannau, yn 

enwedig yng nghyd-destun anghydfodau yn ymwneud â theitl ac at ddibenion 

trefniadau sicrwydd cyfochrog.  

1.59 Mewn geiriau eraill, credwn fod rheolaeth yn chwarae rôl bwysig (ond nid ffurfiannol) yn y 

dadansoddiad cyffredinol o effaith gyfreithiol trosglwyddiad tocyn crypto.  

1.60 Yn y papur ymgynghori, rydym yn trafod cyffelybiaethau posibl â dulliau trosglwyddo 

cyfreithiol sy’n bodoli’n barod ar gyfer pethau eraill i helpu i egluro’r gwahaniaethau rhwng 

trosglwyddiadau o’r fath a throsglwyddiad tocynnau crypto, megis gwerthu, aseinio, 

cyfarwyddo a gweithredu taliadau rhwng banciau. Er bod cyffelybiaethau yn ddefnyddiol, i 

ryw raddau, fel offer dadansoddol neu eglurhaol, credwn nad oes yr un ohonynt yn berffaith. 

Credwn hefyd fod unrhyw gyffelybiaeth yn debygol o fethu wrth iddi gael ei hymestyn i 

gwmpasu tocynnau crypto, systemau tocynnau crypto a gweithrediadau mwy cymhleth.   

Tocynnau anghyfnewidadwy (NFTs) 

1.61 Rydym yn rhoi ystyriaeth fer i docynnau anghyfnewidadwy (“NFTs”). O safbwynt cyfraith 

eiddo preifat, mae NFTs yn codi llawer o faterion tebyg i docynnau crypto eraill. Fodd bynnag, 

oherwydd y diddordeb cynyddol yn y farchnad NFTs a’u potensial fel offeryn strwythuro 

cyfreithiol newydd a hyblyg, rydym yn rhoi ystyriaeth fanylach i NFTs yn y papur ymgynghori. 

1.62 Gall NFT (fel tocynnau crypto eraill, fel y trafodwyd uchod) ddod yn strwythur technolegol 

grymus y gellir ei ddefnyddio i gysylltu — ac i drosglwyddo — hawliau cyfreithiol eraill i 

bethau sy’n allanol i’r NFT ei hun neu’r system tocynnau crypto y mae’n cael ei gynrychioli 

ynddi. Mae’n bosibl y gellid defnyddio NFTs, er enghraifft, i: 

(1) roi hawliau eiddo deallusol i ddeiliad yr NFT, neu roi trwydded i ddefnyddio eiddo 

deallusol penodol; 

(2) gweithredu fel tystiolaeth o deitl cyfreithiol i beth diriaethol neu anniriaethol y tu allan 

i’r system docynnau crypto, megis bar o aur, sicrwydd cyfranddaliad neu sicrwydd 

dyled; neu 

(3) ymgorffori hawliau anniriaethol fel bod deiliad yr NFT yn gallu hawlio bod y 

rhwymedigaethau a gofnodwyd gan yr NFT wedi’u cyflawni. 

1.63 Fodd bynnag, nid yw hyn yn syml. Mae’n bosibl na fydd NFT mewn gwirionedd, neu fel mater 

o gyfraith, yn rhoi’r hawliau hyn a gall hyn achosi dryswch i brynwyr NFTs. 
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1.64 Mae’n edrych yn debygol y bydd NFTs yn chwarae rôl gynyddol bwysig mewn 

rhyngweithiadau ar-lein modern. Yn fwyaf arbennig, credwn y bydd NFTs yn chwarae rôl 

archwiliol, arweiniol wrth sefydlu hawliau eiddo mewn gwrthrychau data mewn defnydd prif 

ffrwd a manwerthu. Yn ychwanegol at hynny, efallai mai’r datblygiad cyfreithiol mwyaf radical 

y gallai NFTs arwain ato yw newid yn y ffordd y mae’r farchnad, cyfranogwyr yn y farchnad, 

a’r system gyfreithiol yn gweithredu ac yn trafod mewn cysylltiad â hawliau eiddo deallusol.  

1.65 Ein barn yw mai’r dull gweithredu cywir yw dechrau â’r ddealltwriaeth bod NFT yn docyn 

crypto sy’n gallu cael hawliau eiddo personol ynddo’i hun. O’r pwynt hwn, gall rhywun 

weithio at allan i ganfod terfynau’r hawliau hynny a ble, er enghraifft, maent yn gorgyffwrdd 

neu’n gwrthdaro â hawliau eiddo deallusol neu hawliau contractiol eraill. Nid ydym yn 

gwneud unrhyw gynigion i ddiwygio’r gyfraith mewn cysylltiad ag NFTs yn benodol.  

Cysylltiadau rhwng tocynnau crypto a phethau eraill  

1.66 Mae llawer o docynnau crypto heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw beth y tu allan i’r system 

docynnau crypto y cânt eu cynrychioli ynddynt. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, y tocyn ei hun 

yw’r ased y mae buddiant neu werth iddo. Yn y system maent yn cynrychioli swm yn unig o 

uned gyfrif dybiannol (megis bitcoin neu ether) sy’n gynhenid neu’n “fewndarddol” i’w 

system docynnau crypto berthynol. 

1.67 I’r gwrthwyneb, defnyddir rhai tocynnau crypto naill ai i gynrychioli rhywbeth sydd y tu allan 

i’r system docynnau crypto neu sydd mewn rhyw ffordd yn gysylltiedig â pheth arall — fel 

arfer rhywbeth sydd y tu allan i’r system docynnau crypto. Er enghraifft, gallai tocyn crypto 

awgrymu ei fod yn gysylltiedig â pheth anniriaethol (fel sicrwydd ecwiti neu ddyled), neu hawl 

gyfreithiol yn erbyn ymrwymwr (fel dyled gontractiol) neu â pheth diriaethol (fel nwyddau 

neu dir). Rydym hefyd yn nodi y gall rhai tocynnau crypto fod yn gysylltiedig â thocynnau 

crypto eraill a allai gael eu cynrychioli o fewn yr un system docynnau crypto (er enghraifft, 

tocynnau ERC-20 ffracsiynol a roddir mewn cysylltiad ag NFT wedi’i gloi neu fasged o 

docynnau crypto eraill). 

1.68 Mae llawer o wahanol ffyrdd o ffurfio cysylltiad rhwng tocyn crypto a pheth arall. Mae 

canlyniadau cyfreithiol y cysylltiad hwnnw, a chryfder y cysylltiad, yn debygol o ddibynnu ar 

nifer o ffactorau, gan gynnwys arferion y farchnad, esblygiad y gyfraith gyffredin, ac unrhyw 

drefniadau contractiol sy’n gysylltiedig â’r cofnod hwnnw. Gellid defnyddio tocynnau crypto i 

greu cofrestrau a/neu gofnodion (o drafodion neu o deitl i bethau eraill, megis diemyntau neu 

boteli gwin). Yn y senario hon, rydym yn dadlau y byddai’r cysylltiad rhwng tocyn crypto 

penodol a’r peth allanol cysylltiedig yn debygol o fod yn dystiolaethol yn unig, ac na fyddai’r 

tocyn crypto ei hun yn rhoi unrhyw hawliau cyfreithiol ychwanegol i’w ddeiliad. Gallai cofrestr 

yn seiliedig ar docynnau crypto hefyd gael ei sefydlu drwy ddeddfwriaeth, a fyddai’n pennu 

cryfder pŵer tystiolaethol y cofnod ac unrhyw faterion ffurfiol yn ymwneud â throsglwyddo.   

1.69 Credwn y dylai’r gyfraith gydnabod a gweithredu rhyddid partïon masnachol i ddyfeisio 

trefniadau contractiol pwrpasol. Mae hyn yn cynnwys systemau lle mae deiliad tocyn crypto 

penodol (fel sy’n cael ei gofnodi gan gyflwr y system tocynnau crypto) yn cael ei ystyried fel 

un sydd â theitl cyfreithiol i’r peth cysylltiedig sydd y tu allan i’r system docynnau crypto. Er 

enghraifft, gallai telerau sicrwydd dyled ddarparu bod y rhwymedigaeth i dalu yn cael ei 

chyflawni dim ond os yw’n cael ei gwneud i ddeiliad y tocyn crypto cysylltiedig perthnasol a 

darparu ar gyfer cyfyngiadau priodol ar aseinio er mwyn sicrhau bod y sicrwydd dyled yn 

parhau’n gysylltiedig â’r tocyn crypto.  
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1.70 Credwn y dylai trefniadau o’r fath fod yn anos i’w gweithredu’n llwyddiannus lle mae testun y 

cysylltiad yn beth diriaethol (megis bar o aur). Mae hyn oherwydd ei bod yn anos yn 

gyfreithiol i atal trosglwyddo’r peth diriaethol, allanol ar wahân i drosglwyddiad (cyfreithiol 

neu ffeithiol) y tocyn crypto. Er hyn, mae ffyrdd o gryfhau’r cysylltiad rhwng y tocyn crypto a’r 

peth diriaethol i bob pwrpas. Gallai camau o’r fath gynnwys, er enghraifft, mynnu bod y 

gwrthrych yn cael ei storio mewn lleoliad diogel gan geidwad y gellir ymddiried ynddo. 

1.71 Yn olaf, rydym yn ystyried y gallai fod yn bosibl gwneud cyffelybiaethau rhwng tocynnau 

crypto sy’n gysylltiedig â phethau sydd y tu allan i system docynnau crypto ac “asedau 

anniriaethol dogfennol”. Mae’r rhain, at ei gilydd, yn ddogfennau y dywedir eu bod yn 

ymgorffori, yn hytrach na dim ond dangos, hawl i hawlio bod y rhwymedigaethau a gofnodir 

ynddynt yn cael eu cyflawni. Gellir trosglwyddo’r hawl drwy drosglwyddo meddiant ffisegol 

o’r ddogfen (bapur). Drwy gyffelybiaeth ag asedau anniriaethol dogfennol, gellid trin tocyn 

crypto fel y "ddogfen", a chymryd bod y tocyn crypto yn “ymgorffori” yr hawliau a gofnodir 

ganddo. Yn ddamcaniaethol, byddai hyn yn gysylltiad cryf iawn, gyda’r tocyn crypto yn 

anwahanadwy oddi wrth y rhwymedigaethau a’r hawliau cyfochrog a gofnodwyd ac sy’n cael 

eu hymgorffori ynddo. Fodd bynnag, mae anawsterau wrth geisio cymhwyso’r cysyniadau hyn 

i docynnau crypto, gan gynnwys y ffaith fod asedau anniriaethol dogfennol yn dibynnu ar y 

cysyniad o feddiant.   

1.72 Yn gyffredinol, credwn fod yr hyblygrwydd i gyfranogwyr yn y farchnad strwythuro eu 

trefniadau yn unol ag anghenion a dymuniadau eu busnes yn nodweddiadol o gyfraith Cymru 

a Lloegr. Rydym hefyd yn disgwyl y bydd y mecanweithiau cyfreithiol ar gyfer ffurfio 

cysylltiadau, yn raddol, dros gyfnod, yn dod yn fwy unffurf wrth i’r marchnadoedd tocynnau 

crypto ddatblygu. Am y rheswm hwn, rydym yn cynnig yn amodol nad oes angen diwygio’r 

gyfraith, ac nad yw’n ddymunol ymhellach i egluro neu nodi’r dull o ffurfio cysylltiad rhwng 

tocyn crypto a rhywbeth arall neu effeithiau cyfreithiol cysylltiad o’r fath. 

Trefniadau cadwraeth mewn cysylltiad â thocynnau crypto 

1.73 Mae perchnogion tocynnau crypto yn aml yn defnyddio eu gwrthrychau hawliau eiddo — eu 

tocynnau crypto —mewn cyfleusterau a threfniadau lle maent yn ildio rhywfaint o reolaeth 

uniongyrchol dros y tocyn crypto i barti arall. Gallai hyn fod at ddibenion amrywiol, gan 

gynnwys gwell sicrwydd dros eu daliadau; mynediad at farchnadoedd masnachu penodol; 

cost is a/neu systemau mwy effeithlon i weithredu a setlo trafodion; cyfleoedd i wneud elw 

neu gynhyrchu refeniw; a mynediad at wahanol swyddogaethau tocynnau.  

1.74 Yn ychwanegol at hyn, mae gwerth marchnad neu swyddogaeth rhai tocynnau crypto yn 

deillio o docynnau crypto “cysylltiedig” eraill sy’n amodol ar gyfleusterau a/neu drefniadau 

penodol (ac a allai gael eu “cloi” neu eu “llyffetheirio” ynddynt). Mewn llawer o achosion, nid 

oes gan eu perchnogion reolaeth uniongyrchol ar yr un pryd dros y cyfleusterau neu’r 

trefniadau sy’n “cloi” neu’n “llyffetheirio”, sy’n aml yn cael eu gweinyddu, eu darparu a/neu 

eu rheoli gan bobl eraill.  

1.75 Mae marchnadoedd tocynnau crypto a chyfranogwyr yn y farchnad yn aml yn defnyddio’r 

term cadwraeth i ddisgrifio nifer o wahanol fathau o gyfleusterau, trefniadau neu 

berthnasoedd. Gellir disgrifio ceidwad fel person sy’n dal tocynnau crypto ar ran personau 

eraill, neu ar gyfer cyfrif personau eraill. Yn y cyd-destun hwn, mae “dal” yn cyfeirio at 

geidwad yn meddu ar y capasiti i ymarfer, neu i gydlynu neu gyfarwyddo, ymarfer “rheolaeth 

ffeithiol”. Yn hyn o beth, rydym yn pwysleisio bod y term cadwraeth yn syml yn dynodi 
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trefniant ffeithiol, ac na fydd trefniant ffeithiol o reidrwydd yn arwain at gyfres unffurf o 

ganlyniadau cyfreithiol (neu reoleiddiol).  

1.76 Nid yw pawb sy’n darparu gwasanaethau sy’n ymwneud â chadw tocynnau crypto yn ddiogel 

o reidrwydd yn geidwaid, nac yn ystyried eu hunain yn geidwaid. Er mwyn sicrhau bod 

trefniadau o’r fath mewn gwirionedd yn drefniadau cadwraeth yn yr ystyr lawn neu 

“uniongyrchol” (lle gall y ceidwad ymarfer rheolaeth gadarnhaol a negyddol fel ei gilydd), er 

gwaethaf unrhyw ymwadiadau i’r gwrthwyneb, mae’n debyg y bydd angen adeiladu’r 

perthnasoedd cyfreithiol arbennig dan sylw. 

1.77 Gallai perthynas gadwraeth godi dan nifer o wahanol strwythurau dal sy’n ymwneud yn 

benodol â thocynnau crypto. Mae’r rhain yn cynnwys ceidwaid rhyngol, cyfnewidfeydd cadw 

a chyfleusterau “cloi a bathu” megis pontydd, protocolau amlapio a phlatfformau ffracsiynu 

NFTs.  

1.78 Gall trefniadau cadwraeth fod yn seiliedig ar drosglwyddo teitl yn llwyr i’r ceidwad, neu ar 

drefniadau sy’n seiliedig ar naill ai gontract neu ymddiriedaeth. Yn y papur ymgynghori, 

rydym yn cymharu’r hawliau a’r cyfrifoldebau i gyfranogwyr a darparwyr sy’n codi dan bob 

un.  

1.79 Rydym yn dod i’r casgliad amodol na ddylai diwygio’r gyfraith olygu rheol ddehongli ddiofyn 

bod trefniadau cadwraeth uniongyrchol tocynnau crypto yn dod i rym fel ymddiriedolaethau 

gan nad oes tystiolaeth glir i’r gwrthwyneb. 

Cynigion i ddiwygio’r gyfraith ar gyfer perthnasoedd cadwraeth tocynnau crypto  

1.80 Rydym hefyd yn ystyried rhai meysydd ar gyfer diwygiadau penodol wedi’u targedu i’r 

gyfraith yn ymwneud â threfniadau cadwraeth tocynnau crypto ac yn gwneud dau gynnig 

amodol yn y cyswllt hwn.  

Adran 53(1)(c) o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925  

1.81 Mae adran 53(1)(c) o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925 yn nodi bod yn rhaid i waredu buddiannau 

ecwitïol neu ymddiriedaeth sy’n bodoli ar adeg y gwaredu fod yn ysgrifenedig, a bod yn rhaid 

iddynt gael eu llofnodi gan y person sy’n gwneud y gwaredu (neu gan asiant iddo sydd ag 

awdurdod priodol).  

1.82 Rydym yn ystyried cymhwyso’r adran hon i drosglwyddo buddiannau ecwitïol mewn tocynnau 

crypto — trosglwyddo buddiannau a gynrychiolir gan gofnodion llyfr yng nghyfriflyfrau 

cyfryngwyr a throsglwyddo buddiannau ecwiti tocynnau ar gadwyn.  

1.83 Mae amryw o ddadleuon posibl, a chryf yn ein barn ni, dros ddatgan nad yw deliadau mewn 

cofnodion llyfr a hawliadau ecwitïol ar ffurf tocynnau i docynnau crypto yn rhan o gwmpas 

adran 53(1)(c). Yn ychwanegol at hyn, neu fel dewis arall, mae dadleuon cryf bod unrhyw 

ddeliadau o’r fath mewn gwirionedd yn cael eu gwneud gan fathau o gyfathrebu a dilysiad 

electronig sy’n bodloni gofynion ffurfioldebau adran 53(1)(c).  

1.84 Er gwaetha’r casgliad hwn, rydym yn cynnig yn amodol ddiwygiadau i’r gyfraith statudol a 

fydd yn egluro cwmpas a chymhwysiad adran 53(1)(c) mewn cysylltiad â deliadau penodol 

mewn ffurfiau penodedig o hawliadau tocynnau crypto ecwitïol.  

1.85 Rydym yn cynnig yn amodol eithriad penodol o adran 53(1)(c) i hawliadau ecwitïol cymwys 

sy’n cael eu trosglwyddo’n llwyr i docynnau crypto sy’n cael eu cynrychioli gan gofnodion a 
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wnaethpwyd mewn cyfriflyfr(au) electronig, sy’n ddarostyngedig, neu a allai fod yn 

ddarostyngedig, i reolaeth ddewisiadol ganolog gan geidwad uniongyrchol. Byddai’r eithriad 

felly’n gymwys i hawliadau a gofnodwyd mewn cyfriflyfrau electronig mewnol a hefyd mewn 

cyfriflyfrau allanol (sy’n cael eu cynnal er enghraifft, mewn rhwydweithiau â chaniatâd a/neu 

drwy gontractau clyfar y gellir eu huwchraddio). Byddai’n gymwys lle mae gan geidwad 

proffesiynol y capasiti dewisiadol i gychwyn, atal, dileu, neu gywiro newidiadau yng 

ngweddillion hawliadau. Rydym yn cynnig y dylai eithriad o’r fath fod yn gymwys i’r graddau 

nad ydynt eisoes y tu allan i’r cwmpas (boed ar sail y dadleuon a roddwyd gennym yn y papur 

ymgynghori neu fel arall). 

1.86 Ar y llaw arall, credwn fod dull gweithredu gwahanol yn briodol ar gyfer hawliadau ecwitïol 

sy’n cael eu cynrychioli gan docynnau crypto ond nad ydynt wedi’u cofnodi mewn cyfriflyfrau 

yn ddarostyngedig i reolaeth ddewisiadol ganolog, broffesiynol, lle mae’r tocynnau crypto 

sylfaenol neu gysylltiedig yn cael eu dal gan geidwad tocynnau crypto. Dylai deliadau mewn 

tocynnau o’r fath sy’n gysylltiedig â hawliadau barhau’n ddarostyngedig i adran 53(1)(c) o 

Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925. Er hyn, credwn fod y cofnodion a’r prosesau dilysu sy’n cael eu 

cynnal a’u defnyddio yn wreiddiol gan y rhwydwaith y mae tocynnau o’r fath yn cael eu 

cynrychioli ynddynt eisoes (neu os nad ydynt, y dylent fod) yn abl i fodloni gofynion 

ysgrifennu a llofnodi y ddarpariaeth yn llawn. Credwn y gellid dileu unrhyw amwysedd 

ymddangosiadol yn y cyswllt hwn drwy gydnabyddiaeth statudol benodol fod y cyfryw 

gofnodion a phrosesau dilysu yn bodloni’r gofynion ffurfioldeb.  

1.87 Rydym yn amlinellu gwahanol opsiynau ar gyfer gweithredu ein cynigion.  

Dyrannu colledion oherwydd diffyg sy’n codi mewn cysylltiad â chyfrifon neu gronfeydd annyranedig 

wedi’u cydgymysgu o docynnau crypto a gedwir dan ymddiried 

1.88 Mae diffyg yn sefyllfa lle nad yw ceidwad yn dal digon o docynnau crypto neu hawliadau 

tocynnau crypto, neu lle nad oes ganddo fynediad at ddigon ohonynt, i fodloni hawliadau 

cyfanredol ei ddefnyddwyr neu gwsmeriaid. Gall diffygion godi’n anfwriadol (ar ran y 

ceidwad), er enghraifft, o ganlyniad i dwyllo neu hacio, neu oherwydd camgymeriad 

gweinyddol neu weithredol. Gallant hefyd ddigwydd o ganlyniad i weithgaredd sy’n gyson â 

gweithredu’r cyfleusterau cadwraeth yn briodol, er enghraifft ar ôl ymarfer hawl defnyddio 

dros docynnau crypto wedi’u cadw a’u benthyca yn dilyn hynny, naill ai i drydydd parti neu 

drwy blatfform DeFi.  

1.89 Os bydd diffyg yn digwydd a bod y ceidwad yn mynd i drafodion ansolfedd, yna bydd y broses 

o ddyrannu colledion unwaith eto yn ddibynnol ar natur gyfreithiol y cyfleuster cadwraeth a’r 

hawliau a roddir i ddefnyddwyr oddi tano. Os yw’r cyfleuster yn un contractiol yn unig, yna ni 

fydd gan y defnyddwyr unrhyw hawliau perchnogol i droi at unrhyw docynnau crypto penodol 

a gedwir gan yr ystad ansolfent, a byddant yn hytrach yn cael eu gweld fel credydwyr 

ansicredig cyffredinol. 

1.90 Ar gyfer cyfleusterau cadwraeth sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, lle caiff tocynnau crypto neu 

hawliadau tocynnau crypto eu dal ar sail dyrannu’n unigol i bob defnyddiwr, yna bydd colled 

sy’n effeithio ar unrhyw ddaliad arbennig yn cael ei hysgwyddo’n gyfan gwbl gan y 

defnyddiwr sy’n berchennog llesiannol ar y daliad hwnnw. 

1.91 Fodd bynnag, lle bo tocynnau crypto neu hawliadau tocynnau crypto yn ddarostyngedig i 

ymddiriedaeth ac yn cael eu cadw ar sail rhai annyranedig wedi’u cydgymysgu er budd mwy 
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nag un parti, mae rhywfaint o ansicrwydd ynglŷn â’r dull cywir o ddosrannu unrhyw golledion 

oherwydd diffyg ymhlith partïon o’r fath dan gyfraith Cymru a Lloegr. 

1.92 Rydym yn dod i’r casgliad amodol y byddai’n fuddiol diwygio’r gyfraith drwy egluro a 

symleiddio’r broses o ddosrannu colledion oherwydd diffyg sy’n deillio o ddaliadau tocynnau 

crypto wedi’u cydgymysgu a gedwir ar ymddiriedaeth gan geidwad ansolfent. Credwn y 

byddai ymyriad statudol wedi’i dargedu yn rhoi’r sicrwydd angenrheidiol i helpu i ddatblygu 

seilwaith cadwraeth arloesol, effeithlon, a chadarn o safbwynt gweithredol ar gyfer 

marchnadoedd tocynnau crypto i’r graddau y maent yn ddarostyngedig i gyfraith (ansolfedd) 

Cymru a Lloegr. Rydym yn amlinellu rhai opsiynau posibl ar gyfer gweithredu diwygiadau o’r 

fath i’r gyfraith yn fanwl yn y papur ymgynghori.  

Beilïaeth 

1.93 Nid ydym yn credu, ar hyn o bryd, bod angen diwygiadau i’r gyfraith sy’n ymestyn y cysyniad 

o feilïaeth i docynnau crypto. Rydym yn dod i’r casgliad amodol bod cysyniadau cyfraith 

breifat ymddiriedolaethau a chontract eisoes yn darparu ystod o opsiynau strwythuro ar gyfer 

cyfranogwyr yn y farchnad.  

Trefniadau sicrwydd cyfochrog mewn cysylltiad â thocynnau crypto 

1.94 Gan fod gwerth tocynnau crypto amrywiol wedi codi yn ystod y blynyddoedd diwethaf 

gwelwyd mwy o alw gan gyfranogwyr yn y farchnad am wasanaethau a chymwysiadau sy’n 

hwyluso ystod ehangach o ddulliau ar gyfer cael gwerth o ddaliadau tocynnau crypto nad 

ydynt yn golygu eu gwerthu’n gyfan gwbl. Mae hyn wedi arwain at ddatblygiad busnesau a 

phlatfformau sy’n galluogi ymestyn credyd sy’n cael ei sicrhau neu ei ddiogelu gan drefniadau 

sicrwydd cyfochrog tocynnau crypto.  

1.95 Ar lefel uchel, mae trefniant sicrwydd cyfochrog yn golygu rhoi’r hawl i droi at rai eiddo 

penodedig neu gronfeydd o eiddo er mwyn sicrhau neu ddiogelu fel arall rwymedigaeth i dalu 

neu gyflawni ymgymeriad. Gall trefniadau sicrwydd cyfochrog mewn marchnadoedd 

tocynnau crypto helpu i gael gwerth o asedau sy’n cael eu tanddefnyddio fel arall. Gellid 

dadlau bod ganddynt hefyd y potensial i hybu mwy o effeithlonrwydd a sefydlogrwydd yn y 

farchnad drwy wella hylifedd a hybu rheolaeth fwy effeithiol o risg credyd parti i gontract. 

Fodd bynnag, er mwyn cyflawni’r potensial hwn mae’n bwysig bod gan y partïon i’r trefniadau 

hyn hyder yn eu dibynadwyedd a’u rhagweladwyedd cyfreithiol. 

1.96 Gall trefniadau sicrwydd cyfochrog tocynnau crypto fod ar nifer o wahanol ffurfiau, mewn 

cysylltiad â’r telerau masnachol y gellir cael cyllid arnynt a’r trefniadau ymarferol ar gyfer 

rheoli sicrwydd tocynnau crypto.  

1.97 Er enghraifft, credwn fod modd rhoi hawliau sicrwydd cyfochrog eisoes mewn cysylltiad â 

thocynnau crypto dan drefniadau trosglwyddo teitl ac ar ffurf sicrwydd anfeddiannol megis 

morgais neu arwystl.  

1.98 Gan na ellir meddu ar docynnau crypto, ni allant fod yn destun trefniadau sicrwydd 

meddiannol megis gwystl (pledge). Rydym yn dod i’r casgliad amodol na fyddai darparu ar 

gyfer trefniadau sicrwydd meddiannol mewn cysylltiad â thocynnau crypto yn fuddiol iawn o 

safbwynt ymarferol ac y gallai arwain at broblemau. O ganlyniad, nid ydym yn cynnig 

diwygiadau i’r gyfraith i ganiatáu i wrthrychau data fod yn destun sicrwydd meddiannol, neu 

drefniadau sicrwydd cyffelyb yn seiliedig ar drosglwyddo rheolaeth.  
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1.99 Yna rydym yn ystyried i ba raddau y gellid neu y dylid cymhwyso’r cynllun statudol presennol 

ar gyfer trefniadau sicrwydd cyfochrog ariannol (Rheoliadau Trefniadau Sicrwydd Cyfochrog 

Ariannol (Rhif 2) (2003, OS 2003 Rhif 3226) yn effeithiol i docynnau crypto. Rydym yn dod i’r 

casgliad amodol y gallai rhai mathau o docynnau crypto ddod o fewn y diffiniad o “sicrwydd 

cyfochrog ariannol” a ddefnyddir yn y Rheoliadau, yn enwedig hawliadau seiliedig ar gyfrif 

rhyngol i docynnau a fynegwyd mewn arian sy’n cael ei gylchredeg gan y wladwriaeth a 

sicrwydd ar ffurf tocynnau. Fodd bynnag, mae llawer o ansicrwydd ynglŷn â chymhwysiad y 

diffiniad i wahanol fathau o docynnau crypto a strwythurau dal. 

1.100 Mae’r Rheoliadau’n cael eu hystyried yn broblemus hyd yn oed wrth eu cymhwyso i’r 

marchnadoedd ariannol cyfanwerthol confensiynol a oedd yn bennaf gyfrifol am ysgogi eu 

gweithrediad gwreiddiol. Mae pryderon ynglŷn â chapasiti’r Rheoliadau, fel y maent wedi’u 

drafftio ar hyn o bryd, i ddarparu ar gyfer arferion rheoli sicrwydd cyfochrog safonol amrywiol 

yn y farchnad wedi ysgogi nifer o alwadau am ddiwygio. Bydd y diffygion hyn hefyd yn arwain 

at anawsterau yng nghyd-destun cyfleusterau sicrwydd cyfochrog tocynnau crypto. O 

ganlyniad, rydym yn dod i’r casgliad amodol na fyddai ymestyn y Rheoliadau yn ffurfiol ac yn 

fwy cynhwysfawr i gwmpasu trefniadau sicrwydd cyfochrog tocynnau crypto yn briodol. 

1.101 Yn hytrach, rydym yn dechrau ystyried a fyddai’n ddymunol datblygu darpariaethau statudol 

pwrpasol wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer trefniadau sicrwydd cyfochrog mewn cysylltiad 

â thocynnau crypto. Gallai fframwaith cyfreithiol o’r fath ar gyfer trefniadau sicrwydd 

cyfochrog tocynnau crypto fod yn ddwyfforchog, hynny yw yn cynnwys dau fframwaith 

seiliedig ar reolau a allai ddatblygu’n ailadroddol ochr yn ochr:  

(1) Gallai’r fframwaith cyntaf fod yn gymwys i drefniadau sicrwydd cyfochrog tocynnau 

crypto rhyngol neu docynnau crypto “oddi ar gadwyn, sy’n seiliedig ar gyfrif cadw” lle 

byddai’r hawliadau tocynnau crypto yn cael eu cynrychioli gan gofnodion llyfr mewn 

cofrestr fewnol neu gyfriflyfr mewnol.  

(2) Yna gellid datblygu fframwaith cyfochrog ar wahân ar gyfer trefniadau sicrwydd 

cyfochrog tocynnau crypto “ar gadwyn” sy’n dibynnu ar nodweddion technegol y 

rhwydwaith (neu blatfformau neu brotocolau a adeiladwyd arno) lle cynrychiolir y 

sicrwydd cyfochrog tocyn crypto perthnasol.  

1.102 Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y byddai hyn yn waith mawr sydd y tu hwnt i gwmpas y 

papur ymgynghori. Yn hytrach na gwneud cynigion amodol ar gyfer y darn olaf hwn o waith, y 

cyfan rydym yn ceisio ei wneud yw tynnu sylw at y materion y byddai’n rhaid eu hystyried.  

Achosion gweithredu a rhwymedïau   

1.103 Sut mae’r gyfraith ar hyn o bryd yn amddiffyn hawliau eiddo personol mewn cysylltiad â 

gwahanol wrthrychau, ac a ellir cymhwyso’r cysyniadau hyn yn daclus i wrthrychau data (a 

thocynnau crypto yn fwyaf arbennig)? Rydym yn ystyried cymhwysiad nifer o achosion 

gweithredu a rhwymedïau yng nghyd-destun gwrthrychau data, ynghyd â’u hanawsterau 

ymarferol cysylltiedig.  

1.104 Rydym yn ystyried y materion a ganlyn i ddechrau: 

(1) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar dorri contract a rhwymedïau cysylltiedig i 

wrthrychau.  
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(2) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar ffactorau dirymol megis camgymeriadau a 

chamliwio i wrthrychau data, a’r rhwymedïau y gellid eu dyfarnu os bydd contract yn 

ymwneud â gwrthrych data yn cael ei ddirymu neu ei roi o’r neilltu oherwydd ffactor 

dirymol.  

(3) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar ddilyn ac olrhain i wrthrychau data. 

(4) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar dorymddiriedolaeth a chamwrïau ecwitïol eraill i 

wrthrychau data.  

(5) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar hawliadau adferol perchnogol mewn ecwiti yn 

gyfreithiol i wrthrychau data. Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar ymgyfoethogi 

anghyfiawn i wrthrychau data. 

1.105 Mewn perthynas â’r materion hyn, credwn y gellir cymhwyso rhan helaeth o’r gyfraith 

bresennol sy’n ymwneud ag achosion gweithredu a rhwymedïau i wrthrychau data yn yr un 

modd ag y mae’n cael ei chymhwyso i fathau eraill o wrthrychau (anariannol) hawliau eiddo. 

Rydym yn dod i’r casgliad amodol nad oes angen rheolau pwrpasol na diwygio. Yn hytrach, yr 

hyn sydd ei angen yw bod y llysoedd yn cydnabod manylion neu hynodrwydd gwrthrychau 

data, ac yn cymhwyso’r egwyddorion cyfreithiol presennol i wrthrychau o’r fath i’r graddau y 

mae hynny’n bosibl. 

1.106 Fodd bynnag, mae ein barn mewn cysylltiad â’r materion a ganlyn yn amrywio rhywfaint. 

Rydym yn ystyried ymhellach: 

(1) Sut y gellid ymestyn y gyfraith ar gamwedd trosiant i wrthrychau data. 

(2) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar rewi gorchmynion a gwaharddebau i wrthrychau 

data. 

(3) Sut y gellid cymhwyso’r gyfraith ar orfodi i wrthrychau data.  

(4) A ellir mynegi dyfarniadau mewn tocynnau crypto. 

Camwedd trosiant 

1.107 Pan fydd rhywun wedi ymyrryd ag eiddo diriaethol person, gall y person hwnnw siwio dan 

gamwedd trosiant. Dyma brif ddull cyfraith Cymru a Lloegr o amddiffyn buddiannau mewn 

eiddo personol diriaethol. Mae’n gamwedd atebolrwydd lem, heb lawer o amddiffyniadau. Y 

rhwymedi safonol ar gyfer trosiant yw iawndal, ond gellir gwneud gorchymyn ar gyfer 

trosglwyddo’r nwyddau hefyd.  

1.108 Dan gyfraith Cymru a Lloegr, y farn gyffredinol yw bod trosiant yn gysylltiedig â deliadau â 

gwrthrychau hawliau eiddo personol diriaethol yn unig. Cymerid na all eiddo anghorfforol, 

hawlfraint, gwybodaeth, a dogfennau sy’n cael eu storio’n electronig ar yriant caled 

cyfrifiadur, fod yn destun y gamwedd hon.  

1.109 Er hyn, credwn fod dadleuon o blaid ymestyn trosiant (neu achos o fath trosiant) i wrthrychau 

data. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y byddai hyn yn newid sylfaenol i’r gyfraith, a’i fod yn 

un y mae angen ei ystyried ymhellach. Y ddadl gryfaf o blaid ymestyn trosiant yw y byddai 

diwygiad o’r fath yn sicrhau (o leiaf yng nghyswllt gwrthrychau data) bod amddiffyniad 

cyfreithiol ar gael iddynt hwy yn yr un modd ag eiddo diriaethol, lle mae’r un buddiannau yn y 

fantol. Fodd bynnag, mae unrhyw estyniad yn debygol o arwain at gwestiynau amrywiol, gan 
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gynnwys sut i bennu’r hyn sy’n cyfateb i feddiant yn y cyd-destun digidol, a beth yw’r lefel 

angenrheidiol o “ymyriad” ar gyfer hawliad mewn trosiant mewn cysylltiad â gwrthrych data.   

Gwaharddebau perchnogol a gorchmynion rhewi 

1.110 Mewn cysylltiad â gwaharddebau perchnogol a gorchmynion rhewi, credwn fod digon o 

awdurdod barnwrol yn bodoli’n barod ar gyfer y casgliad y gall tocynnau crypto fod yn destun 

gwaharddebau perchnogol a gorchmynion rhewi ar y sail eu bod yn wrthrychau hawliau 

eiddo. Ni welwn unrhyw reswm pam na allai mathau eraill o wrthrychau data, fel gwrthrychau 

hawliau eiddo penodol, fod yn destun dyfarniadau o’r fath yn yr un modd. O ganlyniad, rydym 

yn dod i’r casgliad amodol nad oes angen diwygio egwyddorion presennol llareiddiad 

gwaharddol i ddarparu’n benodol ar gyfer unrhyw fathau arbennig o wrthrychau data.  

Gorfodi 

1.111 Mewn achosion lle nad yw diffynnydd aflwyddiannus yn cydymffurfio’n wirfoddol â 

gorchymyn neu ddyfarniad llys, bydd yn ofynnol i’r hawlydd llwyddiannus gymryd camau i 

orfodi ei ddyfarniad.  

1.112 Er nad ydym yn cynnig unrhyw newidiadau yn y maes hwn ar hyn o bryd, mae gennym 

ddiddordeb mewn gwybod beth yw barn gyffredinol yr ymgyngoreion ynglŷn â’r cwestiwn a 

yw’r dulliau gorfodi presennol (a mecanweithiau ategol) yn foddhaol yng nghyd-destun 

gwrthrychau data, ac os nad ydynt, sut y gellid eu datblygu’n ddefnyddiol.  

Dyfarniadau “ariannol” a fynegir mewn (math penodol o) docynnau crypto 

1.113 Rydym yn ystyried a ddylid rhoi disgresiwn i’r llysoedd wneud dyfarniadau ariannol a fynegir 

mewn (math penodol o) docynnau crypto, cyn y pwynt (os bydd yn digwydd) y byddant yn 

cael eu cydnabod fel arian neu’n cyfateb i arian. Rydym yn cydnabod y gellid dweud bod rhoi 

a gorfodi dyfarniadau “ariannol” a fynegir yn (yr hyn sydd, am nawr o leiaf, yn dal yn debygol 

o gael ei drin fel) nwydd yn unig yn gam eithaf radical. Er hyn, mae nifer o ddadleuon polisi y 

gellid dweud eu bod yn ffafrio diwygio o’r fath.  

1.114 Yn gyntaf, credwn (drwy gyffelybiaeth â’r dyfarniadau a fynegir mewn arian tramor), y gallai 

mynegi dyfarniadau mewn tocynnau crypto roi gwell adlewyrchiad o golledion partïon.  

1.115 Yn ail, mae’n ymddangos i ni nad oes rheswm cysyniadol grymus pam y dylai 

rhwymedigaethau eilaidd bob amser gael eu gorfodi fel symiau o arian (fel y dangosir gan y 

ffaith y gallai partïon gytuno’n bendant â rhwymedigaeth benodol i drosglwyddo eiddo mewn 

achos o dorri amodau, a allai gael ei gorfodi’n benodol gan y llysoedd).  

1.116 Yn drydydd, credwn nad yw llawer o’r prif wrthwynebiadau ymarferol a allai godi mewn 

cysylltiad â nwyddau eraill (megis cyfnewidadwyedd, hylifedd, a chostau storio/danfon) yn 

gymwys mewn cysylltiad â (rhai mathau o) docynnau crypto. Credwn y byddai diwygiad o’r 

fath yn gyson â disgwyliadau masnachol partïon contractio perthnasol. 

 




