
  
  

TTiimmee  LLiimmiittss::  

••  OOppeenniinngg  SSttaatteemmeennttss  ––  55  mmiinn..    

••  DDiirreecctt  EExxaammiinnaattiioonn  ––  77  mmiinn..    

••  CCrroossss  EExxaammiinnaattiioonn  ––  66  mmiinn..  

••  RRee--DDiirreecctt  &&  RRee--CCrroossss  ––  33  mmiinn..  

••  CClloossiinngg  SSttaatteemmeennttss  ––  55  mmiinn..  

  

TTeeaamm  RRoosstteerrss  &&  DDuuttiieess::  

••  EEaacchh  tteeaamm  mmuusstt  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ffiivvee  mmeemmbbeerrss  aanndd  aa  

mmaaxxiimmuumm  ooff  tteenn  mmeemmbbeerrss..  

••  MMiinniimmuumm  RRoosstteerr::    22  ppeeooppllee  aarree  aattttoorrnneeyyss  ((bbootthh  ssiiddeess)),,        

33  ppeeooppllee  aarree  wwiittnneesssseess  ((eeaacchh  ppllaayyss  oonnee  pprroosseeccuuttiioonn  

wwiittnneessss  aanndd  oonnee  ddeeffeennssee  wwiittnneessss))..    

••  MMaaxxiimmuumm  RRoosstteerr::    44  ppeeooppllee  aarree  aattttoorrnneeyyss  ((22  ffoorr  

pprroosseeccuuttiioonn,,  22  ffoorr  ddeeffeennssee))..    66  ppeeooppllee  aarree  wwiittnneesssseess  

((eeaacchh  ppllaayyss  oonnllyy  oonnee  wwiittnneessss--eeiitthheerr  ssiiddee))..      

••  EEaacchh  aattttoorrnneeyy  wwiillll  ggiivvee  eeiitthheerr  aann  ooppeenniinngg  ssttaatteemmeenntt  oorr  aa  

cclloossiinngg  ssttaatteemmeenntt..    EEaacchh  aattttoorrnneeyy  wwiillll  aallssoo  ccoonndduucctt  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhrreeee  wwiittnneesssseess  ((aallll  ddiirreecctt,,  aallll  ccrroossss,,  oorr  aa  

mmiixxttuurree  ooff  tthhee  ttwwoo))..  

••  EEaacchh  tteeaamm  wwiillll  aallssoo  nneeeedd  aa  ppeerrssoonn  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  

ttiimmeekkeeeeppeerr..    TTiimmee  ssttooppss  dduurriinngg  lleennggtthhyy  oobbjjeeccttiioonn  rruulliinnggss..  

  

OOrrddeerr  ooff  tthhee  TTrriiaall::    

11..  PPrroosseeccuuttiioonn  OOppeenniinngg  SSttaatteemmeenntt  ((55  mmiinn..))  

22..  DDeeffeennssee  OOppeenniinngg  SSttaatteemmeenntt  ((55  mmiinn..))  

33..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##11    --    DDiirreecctt    ((77  mmiinn..))                        

44..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##11  --      CCrroossss  ((66  mmiinn,,))  

55..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##11  --      RRee--DDiirreecctt  ((33  mmiinn..))  

66..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##11    --    RRee--CCrroossss  ((33  mmiinn..))  

77..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##22  ––  FFuullll  EExxaammiinnaattiioonn  

88..  PPrroosseeccuuttiioonn  WWiittnneessss  ##33  ––  FFuullll  EExxaammiinnaattiioonn  

99..  PPrroosseeccuuttiioonn  RReessttss  

1100..  DDeeffeennssee  WWiittnneessss  ##11  ––  FFuullll  EExxaammiinnaattiioonn  

1111..  DDeeffeennssee  WWiittnneessss  ##22  ––  FFuullll  EExxaammiinnaattiioonn  

1122..  DDeeffeennssee  WWiittnneessss  ##33  ––  FFuullll  EExxaammiinnaattiioonn  

1133..  DDeeffeennssee  RReessttss  

1144..  PPrroosseeccuuttiioonn  CClloossiinngg  SSttaatteemmeenntt  ((44  mmiinn..))  

1155..  DDeeffeennssee  CClloossiinngg  SSttaatteemmeenntt  ((55  mmiinn..))  

1166..  PPrroosseeccuuttiioonn  6600  sseecc..  RReebbuuttttaall    

  

HHooww  DDoo  YYoouu  WWiinn??  

••  RReemmeemmbbeerr  tthhiiss  iiss  aa  ddrraammaa  ccoommppeettiittiioonn  ffiirrsstt  aanndd  

ffoorreemmoosstt..    AAcctt  lliikkee  rreeaall  aattttoorrnneeyyss  aanndd  wwiittnneesssseess..  

••  OOppeenniinngg  ssttaatteemmeennttss  aarree  ssccoorreedd..  

••  FFoorr  eeaacchh  wwiittnneessss  eexxaammiinnaattiioonn  tthhrreeee  ssccoorreess  aarree  

ggiivveenn::    ((11))  ddiirreecctt  aattttoorrnneeyy,,  ((22))  ccrroossss  aattttoorrnneeyy,,  ((33))  

wwiittnneessss  aaccttiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  

••  FFoorr  eeaacchh  wwiittnneessss,,  wwhhoo  ddiidd  tthhaatt  wwiittnneessss  hheellpp  mmoorree——

tthhee  pprroosseeccuuttiioonn  oorr  ddeeffeennssee??  

••  CClloossiinngg  ssttaatteemmeennttss  aarree  ssccoorreedd  

••  TThhee  tteeaamm  tthhaatt  hhaass  tthhee  mmoosstt  ppooiinnttss  wwiinnss..  

••  JJuuddggeess  ccoonnssiiddeerr  tthhiinnggss  lliikkee  tteeaammwwoorrkk,,  pprrooppeerr  

ddeeccoorruumm,,  aanndd  pprreeppaarraattiioonn..      

  

RRuulleess  ooff  tthhee  TTrriiaall  

••  SSttiippuullaatteedd  ffaaccttss  ccaannnnoott  bbee  ddiissppuutteedd..  

••  OOnnccee  tthhee  ttrriiaall  ssttaarrttss,,  tthheerree  ccaannnnoott  bbee  aannyy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  aattttoorrnneeyyss  aanndd  ootthheerr  

tteeaamm  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  aauuddiieennccee..  

••  NNoo  oouuttssiiddee  mmaatteerriiaallss  oorr  ccaassee  llaaww  ccaann  bbee  uusseedd  oorr  

cciitteedd  dduurriinngg  tthhee  ttrriiaall..  

••  EExxhhiibbiittss  ccaann  bbee  eennllaarrggeedd,,  bbuutt  nnoott  aalltteerreedd..  

••  EEaacchh  wwiittnneessss  iiss  bboouunndd  bbyy  hhiiss//hheerr  oowwnn  wwiittnneessss  

ssttaatteemmeenntt,,  bbuutt  aa  wwiittnneessss  iiss  nnoott  bboouunndd  bbyy  ffaaccttss  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  ootthheerr  wwiittnneessss ’’ss  ssttaatteemmeennttss..  

••  WWiittnneesssseess  aarree  aabbllee  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  iinnffeerreenncceess  

ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  ssttaatteedd  iinn  tthheeiirr  

ssttaatteemmeennttss..    HHoowweevveerr,,  aa  wwiittnneessss  mmaayy  nnoott  ggoo  bbeeyyoonndd  

aa  rreeaassoonnaabbllee  iinnffeerreennccee——ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  ddrraassttiiccaallllyy  

cchhaannggeess  tthhiinnggss..  

••  EEaacchh  aattttoorrnneeyy  mmaakkeess  oonnee  ssttaatteemmeenntt,,  tthhrreeee  

eexxaammiinnaattiioonnss..  

  

MMoocckk  TTrriiaall  CCoommppeettiittiioonn  

BBaassiicc  PPrroocceedduurreess  &&  RRuulleess  

  



PPrroocceedduurree  ffoorr  OObbjjeeccttiioonnss::  

••  OOnnllyy  tthhee  aattttoorrnneeyy  wwhhoo  iiss  ccuurrrreennttllyy  ccoonndduuccttiinngg  

eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  oobbjjeecctt..  

••  IIff  aann  oobbjjeeccttiioonnaabbllee  qquueessttiioonn  oorr  ssttaatteemmeenntt  iiss  mmaaddee,,  tthhee  

aattttoorrnneeyy  sshhoouulldd  ssttaanndd  aanndd  ssttaattee  ““OObbjjeeccttiioonn,,  yyoouurr  hhoonnoorr””  

aatt  tthhee  mmoommeenntt  ––  iinntteerrrruupptt  tthhee  ttrriiaall  aatt  oonnccee..  

••  TThhee  jjuuddggee  wwiillll  aasskk  tthhee  aattttoorrnneeyy  ttoo  eexxppllaaiinn..     HHee  wwiillll  tthheenn  

aasskk  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthhee  oobbjjeeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  

oovveerrrruulleedd..     

••  IIff  tthhee  oobbjjeeccttiioonn  iiss  aacccceepptteedd,,  iitt  iiss  ““ssuussttaaiinneedd..””  

••    IIff  tthhee  oobbjjeeccttiioonn  iiss  nnoott  aacccceepptteedd,,  iitt  iiss  ““oovveerrrruulleedd..””      

••  IIff  aann  oobbjjeeccttiioonn  iiss  ssuussttaaiinneedd,,  tthhee  aattttoorrnneeyy  sshhoouulldd  aasskk  ffoorr  

tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  bbee  ssttrriicckkeenn  ffrroomm  tthhee  ccoouurrtt  rreeccoorrdd..  

••  OObbjjeeccttiioonnss  mmaayy  nnoott  bbee  mmaaddee  dduurriinngg  ooppeenniinngg  oorr  cclloossiinngg  

ssttaatteemmeennttss..     AAnnyytthhiinngg  oobbjjeeccttiioonnaabbllee  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd  

aafftteerr  tthhee  ssttaatteemmeenntt  iiss  ffiinniisshheedd..  

  

BBaassiicc  OObbjjeeccttiioonnss::  

••  IIrrrreelleevvaanntt  EEvviiddeennccee  

AAttttoorrnneeyyss  oorr  wwiittnneesssseess  mmaayy  nnoott  ooffffeerr  eevviiddeennccee  tthhaatt  iiss  

iirrrreelleevvaanntt——eevviiddeennccee  tthhaatt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  ccaassee  

aatt  hhaanndd..  

••  LLeeaaddiinngg  tthhee  WWiittnneessss  oonn  DDiirreecctt  

AAttttoorrnneeyyss  mmaayy  nnoott  aasskk  lleeaaddiinngg  qquueessttiioonnss  dduurriinngg  ddiirreecctt  

eexxaammiinnaattiioonn..     LLeeaaddiinngg  qquueessttiioonnss  aarree  qquueessttiioonn  ss  tthhaatt  

ssuuggggeesstt  wwhhaatt  tthhee  aannsswweerr  sshhoouulldd  bbee..  

••  NNaarrrraattiivvee  QQuueessttiioonnss  oorr  RReessppoonnssee  

QQuueessttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  sshhoorrtt,,  ddiirreecctt,,  aanndd  ttoo  tthhee  ppooiinntt..     

WWiittnneessss  aannsswweerrss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee..     IIff  tthhee  wwiittnneessss  ggooeess  oonn  

ffoorr  mmoorree  tthhaann  4455  sseeccoonnddss  oorr  ssoo,,  iitt  iiss  pprroobbaabbllyy  aa  

nnaarrrraattiivvee  rreessppoonnssee..  

••  AAssssuummiinngg  FFaaccttss  NNoott  IInn  EEvviiddeennccee  

AAttttoorrnneeyyss  mmaayy  nnoott  aasskk  aa  qquueessttiioonn  tthhaatt  aassssuummeess  

uunnpprroovveedd  ffaaccttss..     HHoowweevveerr,,  aa  wwiittnneessss  mmaayy  bbee  aasskkeedd  aa  

qquueessttiioonn  bbaasseedd  uuppoonn  ssttaatteedd  aassssuummppttiioonnss,,  tthhee  ttrruutthh  ooff  

wwhhiicchh  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  eevviiddeennccee..  

••  CCoouunnsseell  TTeessttiiffyyiinngg  

DDuurriinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  aattttoorrnneeyyss  nneeeedd  ttoo  aasskk  qquueessttiioonnss,,  

nnoott  mmaakkee  ssttaatteemmeennttss..     BBaassiiccaallllyy  tthhiiss  oobbjjeeccttiioonn  ccoommeess  uupp  

wwhheenneevveerr  tthhee  aattttoorrnneeyy  aaddddss  iinn  ooppiinniioonnss  ooff  tthheeiirr  oowwnn  

rriigghhtt  bbeeffoorree  aasskkiinngg  tthhee  qquueessttiioonn..  

••  HHeeaarrssaayy  

BBaassiiccaallllyy,,  aa  wwiittnneessss  mmaayy  nnoott  ssaayy  wwhhaatt  tthheeyy  hheeaarrdd  

ssoommeeoonnee  eellssee  ssaayy..       

••  SSppeeccuullaattiioonn  

AA  wwiittnneessss  mmaayy  nnoott  ssppeeccuullaattee,,  gguueessss,,  oorr  ffiillll  iinn  tthhee  bbllaannkkss  

aabboouutt  mmaatttteerrss  ooff  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  ddiirreecctt  kknnoowwlleeddggee..  

••  IImmpprrooppeerr  CChhaarraacctteerr  EEvviiddeennccee  

AAnn  aattttoorrnneeyy  mmaayy  nnoott  uussee  ccrroossss  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  aattttaacckk  tthhee  

cchhaarraacctteerr  ooff  aa  wwiittnneessss  iiff  tthhaatt  aattttaacckk  iiss  iirrrreelleevvaanntt..     FFoorr  

eexxaammppllee,,  iiff  tthhee  ttrriiaall  iiss  aabboouutt  aa  hhiitt  aanndd  rruunn,,  yyoouu  ccaannnnoott  

mmaakkee  aa  hhuuggee  ddeeaall  oouutt  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  wwiittnneessss  hhaass  

wwrriitttteenn  bbaadd  cchheecckkss  ttoo  llooccaall  bbuussiinneesssseess  uunnlleessss  tthhaatt  ffaacctt  

iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  ttrriiaall..  

••  BBeeyyoonndd  tthhee  SSccooppee  

DDuurriinngg  rree--ddiirreecctt  eexxaammiinnaattiioonn  aann  aattttoorrnneeyy  ccaann  oonnllyy  ccllaarriiffyy  

tthhee  qquueessttiioonnss  aasskkeedd  bbyy  tthhee  ooppppoossiinngg  aattttoorrnneeyy  dduurriinngg  

ccrroossss  eexxaammiinnaattiioonn..     DDuurriinngg  rree--ccrroossss  aann  aattttoorrnneeyy  ccaann  

oonnllyy  ccllaarriiffyy  tthhee  qquueessttiioonnss  aasskkeedd  dduurriinngg  rree--ddiirreecctt..  

••  NNoonn--RReessppoonnssiivvee  RReessppoonnssee  

IIff  tthhee  wwiittnneessss  ddooeess  nnoott  ddiirreeccttllyy  aannsswweerr  tthhee  qquueessttiioonn  tthhaatt  

wwaass  aasskkeedd,,  iitt  iiss  oobbjjeeccttiioonnaabbllee..  

••  AArrgguummeennttaattiivvee  oorr  BBaaddggeerriinngg    

AAttttoorrnneeyyss  mmaayy  nnoott  aasskk  aa  qquueessttiioonn  tthhaatt  aasskkss  tthhee  wwiittnneessss  

ttoo  aaggrreeee  ttoo  aa  ccoonncclluussiioonn  ddrraawwnn  bbyy  tthhee  qquueessttiioonneerr  wwiitthhoouutt  

eelliicciittiinngg  tteessttiimmoonnyy  aass  ttoo  tthhee  nneeww  ffaaccttss....     TThhee  aattttoorrnneeyy  

mmaayy  nnoott  rraaiissee  tthheeiirr  vvooiiccee  ooff  ssoolliicciitt  aann  aarrgguummeenntt  wwiitthh  tthhee  

wwiittnneessss..  

••  QQuueessttiioonn  AAllrreeaaddyy  AAsskkeedd  &&  AAnnsswweerreedd  

QQuueessttiioonnss  ddeessiiggnneedd  ttoo  eelliicciitt  tthhee  ssaammee  tteessttiimmoonnyy  oorr  

eevviiddeennccee  pprreevviioouussllyy  pprreesseenntteedd..  


