
 

 

LISTAT E ARTIKUJVE TË NDALUAR 

Udhëzimet për klasifikimin e artikujve të ndaluar 

 

Udhëzimet e dhëna më poshtë për format e mundshme të armëve dhe sendeve të 

kufizuara. Sidoqoftë, duhet të mbizotërojë një mendim praktik në vlerësimin nëse një 

objekt jep arsye për të besuar se ai mund të përdoret si një armë.  

 

a) Armët e zjarrit: Çdo armë nga e cila mund të shkrepet një e shtënë nga forca e një 

shpërthimi ose ajrit të kompresuar apo gasit, duke përfshirë starterat apo pistoletat 

motorino;  

 

b) Thikat dhe mjetet e prerjes: përfshirë kordha, shpata, hapëse kartoni, thika gjuetie, 

thika suvenir, pajisje artesh marciale, vegla profesionale dhe thika të tjera me fije 6 cm të 

gjatë ose më të gjatë dhe /ose thika që konsiderohen të paligjshme nga ligji vendor;  

 

c) Çomange: shkop polici, shkop bejsbolli ose instrumente të ngjashme;  

 

d) Eksplozivët / Municionet / Lëngjet e djegshme / Korrozive: Çdo komponentë 

eksplozive ose zjarrvënëse, e cila mund të rezultojë në një shpërthim ose zjarr vetë ose 

në bashkëpunim me gjëra tjera. Këto përfshijnë materiale shpërthyese, kupa 

shpërthyese, fishekzjarrë, benzinë, lëngje të tjera djegëse, municion, etj, ose ndonjë 

kombinim i këtyre artikujve. Çdo substancë gërryese ose helmuese, duke përfshirë edhe 

gazet, nëse janë apo jo nën presion;  

 

e) Gjëra pa-aftësuese: Të gjitha gazrat lotsjellës, arrëmyshk, dhe kimikate të ngjashme 

dhe gazra qoftë në pistoletë, kuti, ose enë të tjera, dhe pajisje të tjera pa-aftësuese 

elektronike të tilla si të tilla trullosëse /tronditëse të tilla;   

 

f) Artikuj tjerë: Artikuj të tillë si kazmë akulli, shkop alpinisti, makina rroje, dhe 

gërshërë e zgjatur, e cila, edhe pse nuk mendohet zakonisht si një armë vdekjeprurëse 

ose e rrezikshme, mund të përdoret si një armë, duke përfshirë lodrën ose armët apo 

granatat "false";  



 

g) Artikujt e çdo lloji që shkaktojnë dyshime të arsyeshme se mund të përdoren për të 

simuluar një armë vdekjeprurëse; artikuj të tillë që përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm 

në: objekte të përngjashëm me mjetet shpërthyese apo sende tjera që mund të japin 

pamjen e një arme apo sendi të rrezikshëm ;  

 

h) Artikujt dhe substancat për sulme kimike /biologjike: mundësitë për sulme kimike / 

biologjike përfshijnë përdorimin e agjentëve kimikë ose biologjikë për të kryer akte të 

paligjshme. Substanca të tilla të kufizuara kimike/biologjike përfshijnë, por nuk 

kufizohen si në vijim: mustardë squfuri, vx., klor, sarin, hidrogjen cianid, antraks, 

botulizmim, linë, tullareminë, dhe ethet hemorragjike virale (VHF).   

 

Artikuj që tregojnë mbi natyrën e substancave kimike/biologjike ose dyshimin e 

karakterit të tillë, duhet t’iu bëhen të njohura menjëherë autoriteteve të aeroportit, 

policisë, autoritetit ushtarak apo autoritetit tjetër relevant dhe të izolohen nga zonat 

publike të terminalit. Këto lista përqendrohen në përshkrimet e përgjithshme, janë të 

kufizuara në pikat përkatëse të sigurimit, dhe nuk përfshijnë mallra të rrezikshme.  

 

Trajtimi i artikujve të ndaluar 

Bagazhi i kabinës, udhëtarët, stafi dhe gjërat e bartura  

Gjërat e ndaluara në vijim janë shembuj të gjërave që asnjëherë nuk duhet të merren në 

kabinën e aeroplanit, apo në hapësirat e kufizuara të sigurimit në aeroportin 

ndërkombëtar të Prishtinës, me përjashtim të personave të autorizuar të cilëve ju duhen 

për të ndërmarrë detyrat esenciale që mund të jenë në lidhmëni me operimet e 

aeroportit apo aeroplanit, hapësirave për përgatitje të ushqimit dhe restoranteve apo 

nga anëtarët e ekuipazhit të aeroplanit të cilët i kërkojnë këto gjëra për t’i kryer detyrat 

normale të lidhura me fluturimin. Mund të ketë dhe gjëra tjera për të cilat stafi i 

sigurimit ka shqetësime dhe të cilat mund të konfiskohen, nëse gjenden.  

Përkufizimet gjenerike 

- Armët e zjarrit, revolet, dhe armët – secili objekt që mundet, apo që duket se 

mundet, të shkarkon një predhë. Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet gjërave të 

fshehta apo të kamufluara të kësaj natyre; 

-  Armët e mprehta/me teh dhe objektet e mprehta – secili send i mprehtë apo me 

teh që mund të shkakton lëndime; 



- Instrumentet e topitura – secili objekt i topitur që mund të shkakton lëndime; 

- Eksplozivët, dhe substancat shumë të ndezshme që mund të përdoren për të 

lehtësuar një veprim të ndërhyrjes së paligjshme; 

- Substancat kimike dhe toksike që mund të përdoren për të lehtësuar një veprim 

të ndërhyrjes së paligjshme.   

Shembujt  

1. Armët e zjarrit, revolet dhe armët – pajisjet që munden, apo që duket se munden të 

shkarkojnë predha që mund të shkaktojnë lëndime serioze, përfshi: 

- Armë zjarri prej të gjitha llojeve, siç janë pistoletat, revolverët,  pushkët me saçme, 

pushkë gjahu, 

- Armët lodra, armë zjarri kopje dhe imituese që mund të mendohen si të vërteta, 

- Pjesët përbërëse të armëve të zjarrit, përjashtuar mjetet teleskopike për pamje 

- Armë ajrore ose me CO2, siç janë pistoletat, pushkët me saçme, pushkët, dhe 

armë ajrore për predha sferike, 

- Pistoletat për shkrepje të sinjalit, pistoletat shartuese, 

- Harqet, dhe shigjetat, 

- Fuzhnja & armë me shtizë, 

- Llastiqe, dhe katapulta  

2. Mjetet e trullosjes – mjete të projektuara për të trullosje ose imobilizim, përfshi: 

- mjetet shokuese, siç janë armët trullosëse, pajisje elektroshoku, dhe shkopa 

trullosjeje,  

- mjete për trullosjen dhe vrasjen e kafshëve, 

- kimikate pa-aftësuese, gazra dhe spreje, arrëmyshk, sprej me piper, sprej me 

kapsaicinë, gaz lotsjellës, spreje acidike, dhe spreje neveritëse kafshësh,    

 

3. Objektet e mprehta me teh -  secili send i mprehtë apo me teh që mund të shkakton 

lëndime serioze, përfshi: 



- Pajisje për prerje/goditje, siç janë sëpatat, sakicat, dhe hanxharët, 

- Akullthyeset, 

- Brisqe të hapura të rrojës, 

- Prerës kutie, 

- Thikat me teh mbi 6 cm, sipas EN L 55/16, gazeta zyrtare e Bashkimit Evropian, 

- Gërshërë me teh më të gjatë se 6 cm prej strumbullit, 

- Pajisje të arteve marciale me teh, jatagan, dhe shpata 

4. mjete punëtorësh – pajisje që mund të shkaktojnë lëndime serioze apo kërcënime për 

sigurinë e aeroplanit, përfshi: 

- levë, 

- turjela, përfshi turjelat portative pa tel rryme, 

- pajisjet të mprehta apo shtiza mbi 6 cm që mund përdoren si armë, siç janë kaçavidat 

dhe daltat, 

- sharrat, përfshi sharrat portative pa tel rryme, 

- pipëza saldimi, 

- armët me bulona dhe me gozhda. 

  5. Instrumentet e topitura - pajisje që mund të shkaktojnë lëndime serioze gjatë 

përdorimit për goditje, përfshi: 

- Shkopinj të bejsbollit, 

- Spathi golfi dhe shkopinj polici, stekë të biliardit, shkopinj nate  

 

6. Eksplozivët dhe substancat shumë të ndezshme -  eksplozivët dhe substancat shumë të 

ndezshme si pajisje që munden, apo që duket se mund të shkaktojnë lëndime serioze 

apo kërcënime për sigurinë e aeroplanit, përfshi 

- Municion, 

- Mjetet shpërthyese, 



- Detonatorët & fitilat 

- Material apo mjete të ngjashme apo imituese të eksplozivit, 

- Minat & granatat dhe rezervat e tjera të eksplozivave ushtarake, 

- Fishekzjarrët dhe mjetet tjera piroteknike, 

- Kuti apo gëzhoja që prodhojnë tym, 

- dinamiti, baruti dhe eksplozivët plastik. 

  

Trajtimi i artikujve të ndaluar 
Bagazhi i aeroplanit 
 

Gjërat në vijim nuk mund të barten kurrë në bagazhin e aeroplanit. Mund të ketë dhe 

gjëra tjera për të cilat stafi i sigurimit ka shqetësime dhe të cilat mund të konfiskohen, 

nëse gjenden.  

- Municioni,  

- Material shpërthyese 

- Detonatorë & siguresa, 

- Minat & granatat dhe rezervat e tjera të eksplozivave ushtarake, 

- Mjete eksplozive,  

- Fishekzjarrët dhe mjetet tjera piroteknike,  

- Shpërthyes flake në çfarë do forme, dinamiti, baruti dhe eksplozivët plastik.   

 


