
serve for their subsequent integration into the overall definition of an act of unlawful
interference with civil aviation safety at Lawmaking activity:

- act – willed deliberate act aimed at the violation of the procedure for the use of
airspace and air traffic infrastructure that can vchynyatsya in the classic sense of the
individual and to the development of Beijing Protocol 2010 and Beijing 2010 Con-
vention, entity or state;

- unlawfulness of the intervention – that use of the term intervention confirms
that under the act refers to is the action, and its illegality is in violation of the rules of
use of aircraft, infrastructure (airports, navigational equipment) and airspace, contrary
to national law, as evidenced by Article 12 of the Chicago Convention 1944;

- danger – these acts are a potential threat to the normal use of the aircraft, pro-
viding infrastructure using aircraft and persons on board the aircraft objects on the
ground or other objects in the air;

- acts on civil aviation – these acts relate only to civil aircraft; In our opinion,
these acts characterized

- illegality – since infringe on the inalienable natural rights: the right to life, health,
safety and environmental property rights;

- criminal instruction and ekstradytsiynist – not always characterized investigated
acts, because on one hand they are not all recognized criminal offense and allowed
their other forms ekstradytsiynist – not always characterized such acts as the extradition
of a procedure regulated by separate provisions of international treaties and national
legislation and if we assume that the person who committed the act is not issued, re-
spectively, and action that fall within the conventions as an act of unlawful interference
with civil security Avi tion will not be treated as such. That is why these two features
and ekstraktyvnist criminal instruction, according to the author, are optional, because
they determine how signs of such an act could significantly complicate the enforce-
ment.

However, use of these features in conjunction enables a national or international
regulatory Legislative Drafting develop a model act of unlawful interference with civil
aviation safety, given that unite and existing doctrinal and regulatory developments
concerning this phenomenon.

Key words: act of unlawful interference, international air law, civil aviation.
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