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Följande regler är till för att underlätta för både tidskriften och för författarna
vid produktionen av tidskriften.
1. Artiklar och övriga bidrag skickas till: Europarättslig tidskrift, Valhallavägen 133, 115 31 Stockholm, E-mail: jaan.paju@eddy.se
2. Artiklar och övriga bidrag förutsätts vara tidigare inte publicerat material
och kan inte utan tillstånd publiceras i annan tidskrift. Artiklarna bör inte
överstiga 7000 ord.
3. Tidskriften kan inte hållas ansvarigt för förlorat eller skadat material
skickat till redaktionen.
4. Allt material måste skickas i pappersformat samt antingen per diskett eller
E-mail till ovanstående adress. På disketten anges i vilket format texten
ligger, som t.ex. MS-Word 6.0 eller ren text. Observera att varken papperskopian eller disketten kan återsändas.
5. Rubriksättning – normalt accepeteras endast två nivåer av rubriksättning
och rubrikerna anges i ord med siffror på följande sätt: 2. Rubrik, 2.1
underrubrik.
6. Titeln skall skrivas med versaler och författarnamnet skall anges under
titeln, inte i slutet av artikeln.
7. Fotnoter bör vara kortfattade och informativa. Arabiska siffror skall
användas. Inga fotnoter accepteras vid artikelns titel eller rubriker.
8. Hänvisningar skall inte göras till artikelns sida utan till den fotnot, eller
till det avsnitt i texten som berörs. Detta på grund av att sidnumreringen i
tidskriften inte kommer att överensstämma med respektive artikels.
9. Författare bör klart och tydligt ange biografiska fakta som kommer att
intas i artikeln.
10. Adress dit korrekturet skall skickas för måste anges.
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11. Korrekturläsning måste ske noggrant och inom den utsatta tiden. Förseningar kan medföra att artikeln inte kan intas i det aktuella numret.
Större förändringar av artiklar, i form av exempelvis ny text, kan inte ske
vid detta stadium.
12. Författaren erhåller access till elektroniska särtryck i pdf-format. Vidare
information erhålles av redaktören.
13. Upphovsmannens upphovsrätt består. Tidskriften erhåller publiceringsrättigheterna.
14. Royalty utbetalas ej.

CITAT OCH FÖRKORTNINGAR
Europeiska Gemenskapernas domstol
Förstainstansrätten
Domstolen för mänskliga rättigheter
Internationella domstolen i Haag
Europeiska Gemenskapen
Europeiska ekonomiska gemenskapen
punkt (i domskäl)
ännu ej avgjort
ännu ej publicerat (i rättsfallssamlingen)

EG-domstolen
Förstainstansrätten
Europadomstolen
Internationella domstolen
EG
EEG
p
äea
äep

Hänvisningar till rättsfall kan ske på två sätt:
Antingen:
Mål C-279-93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Schumacker, REG 1995, s. I-225
Mål 174/84 Kommissionen mot Tyskland, REG 1984, s. 1227
Målen C-6/90 och C-9/90 Francovich, REG 1991, s. 5537
Mål T-89/96 British Steel mot kommissionen, REG 1997, s. II-835
Eller:
Finanzamt Köln-Altstadt mot Schumacker, REG 1995, s. I-225
Kommissionen mot Tyskland, REG 1984, s. 1227
Francovich, REG 1991, s. 5537
British Steel mot kommissionen, REG 1997, s. II-835
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