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ВСТУП
Пропонований збірник законодавства України містить науковопрактичні коментарі до Законів України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми». Також у склад збірника
входить докладний аналіз законодавства щодо запобігання та протидії булінгу. Цей термін має вдалий український відповідник — цькування, законодавець навіть використав його у нормативному акті.
Також пропонуємо до відома інше профільне законодавство щодо дотримання прав людини і основних свобод, найновішу судову практику з
правовідносин, що виникають внаслідок правозастосування приписів коментованого законодавства.
Усі нормативні акти подані у редакції станом на кінець 2019 року.
Це видання розраховане на практикуючих правників, адвокатів, працівників правоохоронних органів, службових осіб органів влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного і приватного права,
працівників і представників профспілок, правозахисників, студентів та викладачів юридичних факультетів, а також на широкий загал зацікавлених і
вдумливих читачів — права і основні свободи людини, їх захист є справою кожного.
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