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Abstract

The main idea of the paper is to present a seemingly invisible problem that is not so well known in
society, although it is quite relevant in the circle of researchers. The author believes that increasing the
awareness of the problem will protect the society more from the violation of fundamental rights.
The paper reviews the principle of inviolability of the prosecution, its beginnings and the moment of its
completion. It also presents important decisions of the European Court and the principle of inviolability
of charges in the face of other rights.
To some extent, a small part of the paper also discusses aspects of juvenile justice.
As for the research methods presented in the paper, the methods of evaluation comparison and analysis
are used, as well as the analysis of the practice of the European and domestic human rights courts.
As for the final part of the research, the summary of the paper, the difficulties identified in the research,
the author's recommendations and the perspectives of future research are presented.
Keywords:

Charge, change of accusation, retraining / qualification change, protection of the rights of the accused,
right to a fair trial, right to protection.
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