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TTRRIINNIIDDAADD  AANNDD  TTOOBBAAGGOO  

..  

IINN  TTHHEE  HHIIGGHH  CCOOUURRTT  OOFF  JJUUSSTTIICCEE  

  

HH..CC..AA..  SS  11009955  ooff  22000044  

  

BBEETTWWEEEENN  

  

SSAANNAATTAANN  DDHHAARRMMAA  MMAAHHAA  SSAABBHHAA  

OOFF  TTRRIINNIIDDAADD  AANNDD  TTOOBBAAGGOO  

AApppplliiccaanntt  

AANNDD  

  

TTHHEE  HHOONNOOUURRAABBLLEE  MMRR..  PPAATTRRIICCKK  MMAANNNNIINNGG  

RReessppoonnddeenntt  

  

  

BBeeffoorree  tthhee  HHoonn..  MMaaddaamm  JJuussttiiccee  CC..  GGoobbiinn  

AAppppeeaarraanncceess::  

MMrr..  AAnnaanndd  RRaammllooggaann  iinnssttrruucctteedd  bbyy  

MMrr..  LLaallbbeehhaarrrryy  ffoorr  tthhee  AApppplliiccaanntt  

MMrr..  QQuuaammiinnaa  ffoorr  tthhee  RReessppoonnddeenntt  

  

RREEAASSOONNSS  
  

  

11..  OOnn  tthhee  1166
tthh

  JJuullyy  22000044  II  ppeerruusseedd  tthhee  ppaappeerrss  ffiilleedd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  aann  eexx  ppaarrttee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  lleeaavvee  ttoo  ffiillee  JJuuddiicciiaall  RReevviieeww  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  DDrr..  SSeellwwyynn  CCuuddjjooee  aass  

aa  ddiirreeccttoorr  ooff  TThhee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo..  

  

22..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  rraaiisseedd  aa  sseerriioouuss  iissssuuee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  DDrr..  CCuuddjjooee  wwaass  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  

hhiiss  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd..    IInn  tthhee  ffaaccee  DDrr..  CCuuddjjooee’’ss  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  eexxppeerrttiissee  aanndd  

eexxppeerriieennccee  aass  wwaass  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  aapppplliiccaannttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ffiilliinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  aa  

qquueessttiioonn  aarroossee  aass  ttoo  tthhee  lleeggaalliittyy  ooff  hhiiss  aappppooiinnttmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  rreelleevvaanntt  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  

CCeennttrraall  BBaannkk  AAcctt..  
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33..  II  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  wwaass  nneeiitthheerr  ffrriivvoolloouuss  nnoorr  vveexxaattiioouuss..    II  wwaass  

iinncclliinneedd  ttoo  ggrraanntt  lleeaavvee  oonn  aa  ppeerruussaall  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ffiilleedd  aanndd  oonn  ccoouunnsseell’’ss  uurrggiinngg  hheeaarrdd  

lliimmiitteedd  ssuubbmmiissssiioonnss..    

  

44..  MMrr..  RRaammllooggaann  aaddddrreesssseedd  iinntteerr  aalliiaa  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  ddeellaayy..    HHee  cciitteedd  ccaasseess  iinncclluuddiinngg  

RR  vv  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  eexx  ppaarrttee  WWoorrlldd  DDeevveellooppmmeenntt  MMoovveemmeenntt  

LLttdd  aanndd  RR  vv  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  tthhee  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  eexx  ppaarrttee  RRuuddddoocckk  aanndd  

OOrrss..  

  

55..    II  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  iinn  aasssseessssiinngg  tthhee  lleennggtthh  ooff  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ddeellaayy,,  tthhee  ddaattee  ooff  DDrr..  

CCuuddjjooee’’ss  aappppooiinnttmmeenntt  wwaass  iirrrreelleevvaanntt..    TThhee  ppuubblliicc  mmuusstt  pprreessuummee  tthhaatt  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  ttoo  

ooffffiiccee  aarree  qquuaalliiffiieedd  ttoo  ttaakkee  uupp  aappppooiinnttmmeennttss..    TToo  ssuuggggeesstt  ootthheerrwwiissee  wwoouulldd  ppllaaccee  aann  

eennoorrmmoouuss  bbuurrddeenn  oonn  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  oorr  iinntteerreesstteedd  ppeerrssoonnss  wwhheerreevveerr  aappppooiinnttmmeennttss  

aarree  mmaaddee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss..        IInn  tthhee  

oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  ooff  tthhiinnggss  oonnee  ccoouulldd  hhaarrddllyy  eexxppeecctt  aannyy  qquueessttiioonn  ttoo  aarriissee..    

  

66..    TThhee  iissssuuee  ooff  lleeggaalliittyy  ooff  DDrr..  CCuuddjjooee’’ss  aappppooiinnttmmeenntt  hhaadd  bbeeeenn  rraaiisseedd  oonnllyy  aafftteerr  

ddeettaaiillss  ooff  hhiiss  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  wweerree  ddiissccoovveerreedd  bbyy  aa  vviissiitt  ttoo  aa  wweebbssiittee  ooff  WWeelllleesslleeyy  

CCoolllleeggee..    TThheerree  wweerree  nnoo  ppaarrttiiccuullaarrss  aass  ttoo  tthhee  pprreecciissee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissccoovveerryy  aanndd  II  aamm  

iinncclliinneedd  ttoo  bbeelliieevvee  tthheerree  wwaass  ssoommee  ddeellaayy  ffrroomm  tthhaatt  ttiimmee  ttoo  tthhee  ttiimmee  ooff  mmaakkiinngg  tthhee  iinnssttaanntt  

aapppplliiccaattiioonn..  
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77..  WWhhaatt  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoooo  wwaass  tthhaatt  aa  rreeqquueesstt  hhaadd  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  tthhee  66
tthh

  NNoovveemmbbeerr  

22000033  uunnddeerr  tthhee  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt  sseeeekkiinngg  ddiisscclloossuurree  aabboouutt  tthhee  dduuttiieess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  DDrr..  CCuuddjjooee..    AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ffaaiilluurree  aanndd  oorr  rreeffuussaall  ttoo  rreessppoonndd,,  

pprroocceeeeddiinnggss  iinn  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  wweerree  ffiilleedd..    TThhee  CCeennttrraall  BBaannkk  wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  eexxeemmpptteedd  

ffrroomm  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt..  

  

88..  II  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  tthhiiss  hhiissttoorryy  iinn  ppaarrtt  eexxppllaaiinneedd  ssoommee  ooff  tthhee  ddeellaayy  iinn  tthhee  mmaatttteerr..    IItt  

rreefflleecctteedd  ccoonndduucctt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ddeellaayy..      

  

99..  CCoouunnsseell  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  iiff  tthheerree  wwaass  aa  ccoonnttiinnuuiinngg  iilllleeggaalliittyy  tthhee  iissssuuee  ooff  ddeellaayy  ddiidd  

nnoott  aarriissee..    EEvveenn  iiff  iitt  ddiidd,,  MMrr..  RRaammllooggaann  ffuurrtthheerr  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  wwhhiicchh  aarroossee  oonn  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  wwaass  ooff  ssuucchh  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  iitt  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  rreessoollvveedd..    IInn  tthhoossee  

cciirrccuummssttaanncceess  eevveenn  iiff  iitt  ccoouulldd  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  ddeellaayy,,  II  sshhoouulldd  nneevveerrtthheelleessss  

eexxeerrcciissee  mmyy  ddiissccrreettiioonn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt..    IInn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhiiss  ssuubbmmiissssiioonn  hhee  

rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ccaassee  ooff  RR  vv  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  eexx  ppaarrttee  WWoorrlldd  

DDeevveellooppmmeenntt  MMoovveemmeenntt  LLttdd  ––  11999944  44  LLRRCC  pp..  221144  ((gg--hh))  aanndd  ttoo  tthhee  ccaassee  cciitteedd  tthheerreeiinn  ooff  

RR  vv  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  tthhee  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenntt  eexx  ppaarrttee  RRuuddddoocckk  [[11998877]]  22  AAllll  EERR  

551188  @@  pp..552211  ((hh))..    IInn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee  tthheerree  wwaass  ddeellaayy,,  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  

iimmpprreessss  tthhee  LLeeaarrnneedd  JJuuddggee..  
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1100..  IInn  ggrraannttiinngg  lleeaavvee  TTaayylloorr  JJ  ssaaiidd  ––  

  ““II  aamm  uunniimmpprreesssseedd  bbyy  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  iitt  ((tthhee  ddeellaayy))..    BBuutt  II  

hhaavvee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ssiinnccee  tthhee  mmaatttteerrss  rraaiisseedd  aarree  ooff  

ggeenneerraall  iimmppoorrttaannccee,,  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  wwrroonngg  eexxeerrcciissee  ooff  mmyy  

ddiissccrreettiioonn  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  oonn  ggrroouunndd  ooff  ddeellaayy,,  

tthheerreebbyy  lleeaavviinngg  tthhee  ssuubbssttaannttiivvee  iissssuueess  uunnrreessoollvveedd..””  

  

1111..  II  ffiinndd  tthhaatt  iinn  aa  ccaassee  ooff  aalllleeggeedd  ccoonnttiinnuuiinngg  iilllleeggaalliittyy,,  tthhee  iissssuuee  ooff  ddeellaayy  ccaannnnoott  bbee  ssoo  

ssttrriinnggeennttllyy  rreeggaarrddeedd..  

  

1122..  II  ffiinndd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  oonnee  ooff  rreessoollvviinngg  ssuuffffiicciieenntt  

iimmppoorrttaannccee  aanndd  oonnee  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  aa  rreessoolluuttiioonn  bbyy  tthhee  ccoouurrtt..    TThhee  ddeellaayy  

nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  II  eexxeerrcciisseedd  mmyy  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ggrraanntt  lleeaavvee..  

  

1133..  II  tthheerreeffoorree  eexxtteennddeedd  tthhee  ttiimmee  ffoorr  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  ggrraanntteedd  lleeaavvee..  

  

DDaatteedd  tthhiiss                    ddaayy  ooff  FFeebbrruuaarryy  22000055  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                CCAARROOLL  GGOOBBIINN  

                                                                                                                                                                                    JJUUDDGGEE  


