Av diskussionerna vid mötet den 30 maj 2017 kan följande slutsatser dras.
Inför huvudförhandlingen i tingsrätten
 När material, t.ex. tilläggsprotokoll, tillkommer under förhandlingen i stora mål, bör
parterna i möjligaste mån förvarnas om detta och de bör helst får del av sådant material
vid sidan av och inte under förhandlingen.
Inledningen av förhandlingsdagar
 I långa mål kan mycket tid sparas genom att salen öppnas något tidigare än förhandlingen
inleds så att parterna kan ta plats i salen. Detta gäller särskilt i mål med frihetsberövade
aktörer.
 Att inleda förhandlingsdagarna i stora mål med att höra om det är någon som har frågor
innan förhandlingen börjar kan bidra till både effektivitet i förhandlingen och god
stämning i salen.
Närvaro vid huvudförhandling och substitution
 Frågor om substitution bör väckas så tidigt som möjligt. Merkostnader som substitution
medför måste prövas mot bakgrund av förutsättningarna för planeringen av
förhandlingen.
 Substitution för en offentlig försvarare bör i stor utsträckning kunna godtas när den som
substituerar bara ska bevaka förhandlingen. Det är dock viktigt att den offentlige
försvararen är tillgänglig om det krävs ställningstaganden.
 Vid planeringen av förhandlingar som innehåller särskilda skyndsamhetskrav med
anledning av straffprocessuella tvångsmedel bör vikten av att den enskilde ska få
företrädas av sin försvarare vägas mot det intrång som användandet av det aktuella
tvångsmedlet innebär. Vid förekomsten av reella tvångsmedel bör flexibiliteten i
utsättningen vara större än vid personella tvångsmedel.
 Synpunkter på tolkning som partsföreträdarna uppmärksammar under förhandlingen bör
lyftas inför rätten under förhandlingen.

Sakframställningar och hänvisning till skriftlig bevisning
 Presentationer i Powerpoint eller liknande kan underlätta för att illustrera
sakframställningar i stora mål. Man kan på det viset sätta frågor i sitt sammanhang och
förklara varför vissa omständigheter lyfts fram särskilt. Av presentationen bör framgå var
i förundersökningen olika uppgifter hämtats.
 När presentationer med Powerpoint används bör övriga aktörer helst få del av
presentationerna i förväg för att kunna kontrollera hänvisningar till förundersökningen.
Eventuella oklarheter om vad som blir processmaterial bör redas ut under presentationen.
 När bevisning förs i form av avlyssningar av samtal som förs på främmande språk bör
formerna för bevisningens framläggande övervägas. Många gånger kan sådan bevisning
läggas fram genom uppläsning av samtalet.

