
Започнувајќи од 2020 година, стручното списание Правен дијалог ќе
излегува два пати во годината во електронска верзија преку објавување на
Повик за доставување на научни трудови  кои ќе опфаќаат два аспекти и тоа:
1.  Научни трудови кои ќе ги рефлектираат теоретските аспекти на теми
поврзани со човековите права и владеење на правото кои се однесуваат
на Република Северна Македонија, но и општо на останатите држави во
Европа и пошироко и 
2. Научни трудови кои ќе се осврнат на анализа од практичен аспект на
конкретни пресуди на Европскиот суд на правдата и Европскиот суд за
човекови права. 
Научните трудови кои ќе бидат објавени во Правен дијалог се очекува да
имаат влијание врз разрешување на дилеми во однос на конкретни
прашања на национално ниво, додека пак пред сè анализата на одлуките на
Европскиот суд за човекови права ќе овозможи правилна примена на
одредбите од Европската конвенција за човекови права во националното
законодавство на Република Северна Македонија. 
Изданијата на Правен дијалог се каталогизирани во НУБ „Климент Охридски”
под ISSN (меѓународен стандарден сериски број) – ISSN 1857-7644

Генерални аспекти за пишување на трудовите:
-  Доставениот труд да биде оригинален и да не биде претходно објавен и/
или доставен до кое било друго списание истовременo за објавување.
- Дa биде напишан на македонски јазик.
- Апстрактот да не биде подолг од 300 зборови со 3-5 клучни зборови.
- Должината на трудот да биде помеѓу 3.000-5.000 зборови.

Технички аспекти за пишување на трудови:
- Трудовите да бидат доставени во Microsoft Word.
- Формат А4, напишани во Times New Roman, фонт 12 и со проред 1,5.
- Насловот на трудот да биде напишан со големи букви (bold).
-  На првата страница под насловот на трудот да биде наведено името и
презимето на авторот/коавторот како и факултетот/институцијата/установата
или друг облик на правно лице каде што работи/студира.
- OSCOLA–стил на цитирање.  https://www.ukessays.com/referencing/oscola/
- Институтот за човекови права не наплаќа (publication charges) за
објавување на трудовите ниту исплатува хонорари за објавените трудови.

ПОСЛЕДНИОТ РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ Е
 30 АПРИЛ 2020 година на email: ihr@ihr.org.mк

СЛЕДНИОТ БРОЈ  ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА 1 ЈУНИ 2020 г

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ
ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ


