
Author Guidelines 
  
Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies accepterer artikler inden for alle juridiske             
områder, herunder tværfaglige bidrag. 
  
1. Indsendelse af artikler 
Artikler til Retskraft skal indsendes elektronisk til redaktionen e-mail: retskraft@retskraft.dk.          
Den vedhæftede fil skal være en redigerbar Word-fil. 
 
Retskraft accepterer ikke artikler, der er blevet offentliggjort eller er gennemgået andetsteds.            
Redaktionen for Retskraft forbeholder sig ret til at offentliggøre indleverede artikler i            
elektronisk form og på papir. 
  
2. Review Processen  
En redaktion bestående af studerende ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, vil            
vurdere indleverede artikler. Artikler af høj kvalitet bliver peer-reviewede af to anonyme            
reviewere. Kompetencen til at afgøre, om indsendte artikler vil blive offentliggjort ligger hos             
redaktionen og er baseret på anbefalinger og kommentarer fra peer reviewerne og forfatterens             
svar på disse. 
  
For at sikre en høj kvalitet vil et videnskabeligt rådgivende panel løbende evaluere tidsskriftet              
og redaktionen. Panelet består af adskillige anerkendte forskere ved Det Juridiske Fakultet,            
Københavns Universitet. 
 
Redaktionen bestræber sig på at behandle alle indsendte artikler hurtigst muligt. Normalt kan             
et svar forventes inden for 4 uger. 
 
Redaktionen laver en samlet vurdering af artiklen baseret på følgende kriterier: 
1.     Artiklen er af høj videnskabelig kvalitet. 
2.     Analysen omhandler en ny juridisk eller socio-juridisk udvikling, eller artiklen har et nyt 
fokus på et kendt problem, baseret på et originalt perspektiv. 
3.     Artiklen er en uafhængig og reflekteret anvendelse af relevante jurisprudentialteorier, 
metoder og materiale. 
4.     Artiklens resultater og videnskabelige analyser dokumenteres, og begrundelsen er 
overbevisende. 
5.     Artiklen er velstruktureret. 
 
Evalueringen kan resultere i: 
1.     Artiklen accepteres som den er, 



2.     En revision og indsendelse af beslutning, hvor forfatteren gennemfører specifikke 
ændringer baseret på peer reviews og redaktionelle kommentarer inden en eventuel accept 
kan forekomme, eller 
3.     Artiklen afvises. 
  
Når artiklen er blevet accepteret, modtager forfatteren en anbefaling til revision og 
godkendelse. Revisionen og eventuelle kommentarer vil blive returneret så hurtigt som 
muligt under hensyntagen til eventuelle frister. 
 
3. Generelle formelle retningslinjer 
Følgende generelle formelle retningslinjer skal være opfyldt: 
1. Titlen skal være så kort og præcis som muligt. Undertitel kan frit bruges. 
2. Forfatterens navn skal være i en linje under titlen og oplysningerne skal være angivet i 
en asterisk (*) fodnote (titel og / eller stilling, arbejdsplads og e-mail). 
3. Artiklen indsendes med et kort abstrakt (maksimalt 250 ord). 
4. Titler og undertitler må forekomme på tre niveauer og skal være angivet som 1, 1.1 og 
1.1.1. 
5. Artiklen skal anvende almindelige forkortelser, når der henvises til love, 
administrative bestemmelser, domme mv. 
6. Henvisninger skal være i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Oxford 
University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). OSCOLA kan downloades 
i PDF-format her: https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf. 
For yderligere information, se Retskraft’s fodnoteguide på vores hjemmeside. 
7. Antallet af fodnoter skal være proportionelt i forhold til artiklens længde. Slutnoter 
må ikke bruges. Fodnoter må ikke bruges i titlen, undertitlen, forfatteroplysninger eller 
abstraktet. 
8. Skrifttypen vil være Adobe Garamond Pro. Dog accepteres indsendte artikler i 
Garamond, der er en del af word-pakken. Skriftstørrelsen er 11 for hovedteksten og 10 for 
uddraget. Stykkeafstanden skal være 1,15. 
 
4. Retningslinjer for de specifikke bidragstyper 
Retskraft accepterer to typer bidrag: Artikler (punkt 4.1) og Kommentarer (punkt 4.2). 
  
4.1 Artikler 
Retskraft accepterer artikler inden for alle juridiske områder. 
Artiklerne må ikke være længere end 15 normalsider (ca. 6.700 ord, 42.000 tegn uden 
mellemrum). 
  
4.2 Kommentarer 
 
Kommentarer i Retskraft er kommentarer til tidligere bidrag i Retskraft. 



  
Kommentarer må ikke være længere end 5 normale sider (ca. 2.200 ord, 14.000 tegn uden 
mellemrum). Længere kommentarer kan muligvis antages som en "artikel". 
  
5. Sprog 
Retskraft accepterer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk. 
 






