2015.6.3, 15:00-1600, di pengadilan daerah Tokyo, pengacara pendakwa, pengacara
terdakwa, dan pengadilan, ikut serta perundingan memajukan. Perundingan
memajukan, diskusi tentang cara untuk memajukan litigasi.
Pengacara ini dan pengacara pendakwa sekali-sekali berdebat sengit, tetapi kita dapat
memutuskan, waktu, konten, dan metode untuk hari perdebatan pertama. Kami
laporan ini.
1 memutuskan hari perdebatan (Lapangan tanggal)
Kita memutuskan tanggal yang pertama-ketiga hari perdebatan.
Hari pertama 2015.8.28 (Jumat) 10:00 (Lapangan No. 101)
Hari kedua
2015.10.28 (Rabu) 10:00 (Lapangan No. 103)
Hari ketiga
2016.1.27 (Rabu) 10:00 (Lapangan No. 103)
Berpikir sanggahan terdakwa dan klaim/pembuktian pendakwa sejak sekarang,
pengadilan mempunyai perundingan memajukan untuk memutuskan memajukan
sejak sekarang (oleh karena itu, hari perdebatan masing-masing berlanjut ke 12:00)..
2 	
  batas waktu untuk jawaban buku (surat sangahan) terdakwa
Tiga terdakwa, mengedepankan jawaban buku sampai 2015.7.10.
3

Untuk konten hari perdebatan pertama

Di hari perdebatan pertama, pendakwa, (1) menuturkan pendapat dari satu
pendakwa, (2) pengacara pendakwa beberapa keterangan delegasi ringkasan dan
signifikansi (pengadilan menggakui kita keterangan dengan power point ) . Waktu itu,
(1) (2) bersama kurang dari 40 menit.
Kedua, tiga terdakwa keterangan jawaban buku. Waktu itu, tiga terdakwa bersama
kurang dari 20 menit.
4

Untuk Galeri hari perdebatan pertama

Kursi galeri kurang dari 100 yang membantukan untuk kursi pendakuwa, kursi media,
dan kursi umum pada hari.
Pendakwa yang tidak dapat masuk di kursi pendakwa, juga dapat masuk di kursi
umum kalau memukul lotere.
5 Hakim yang membidangi
	
 
Hakim yang membidangi pengadilan ini adalah, panel dari bagian 24 sipil pengadilan
daerah Tokyo. Tiga hakim yang membidangi dulu, semua orang bergantian April .
Hakim kepala adalah hakim Sakamoto Masaru.
Di perundingan memajukan sekarang, dari perimitaan pengadilan,
kami
menginformasikan sebelumnya bahwa saja pengacara pendakwa dan pengacara
terdakwa ikut serta, dan harap membantu kami, tetapi orang satu pendakwa adalah

menagih pengadilan dengan kuat, duduk di kursi galeri .
Kian pengadilan dimulai. Untuk menghimbau kepada masyarakat pengadilan ini,
banyak Galeri sangat penting. Semua orang di Galeri silahkan.
2015.6.8
Kumpulan pengacara Pembuat Tenaga nuklir

