
PASAGJERËT DHE KABINA PËR VALIXHE 

“LISTA E ARTIKUJVE TË NDALUAR” 

 

Pa paragjykim të rregullave të zbatueshme të sigurisë, pasagjerëve nuk u lejohet të 

mbajnë artikujt e mëposhtëm në zonat e kufizuara të sigurisë dhe në bordin e një 

aeroplani 

 

a) armë, armë zjarri dhe pajisje tjera që shkarkojnë predha pajisje të aftë, ose të 

dukshme, për t’u përdorur për të shkaktuar lëndime serioze duke shkarkuar një predhë, 

duke përfshirë: 

 

- armë zjarri të të gjitha llojeve, si pistoletët, revolet, pushkët; 

- armë lodrash, kopje dhe imitim të armëve të zjarrit të cilat mund gabohen për armë të 

vërteta 

- pjesë përbërëse të armëve të zjarrit, duke përjashtuar pamet teleskopike 

- armë të komprimuara dhe armë me CO2, si pistoletët, armët pelushi, pushkët dhe 

armëet me sferë 

- pistoleta për ndezjen e sinjaleve dhe pistoleta për motorino 

- harqet, dhe shigjetat e kryqit 

- armë fuzhnjë dhe armë shtiza 

- llastiqe dhe katapulta 

 

(b) pajisje mahnitëse – pajisje të dizajnuara posaçërisht për të mahnitur ose imobilizuar, 

duke përfshirë: 

- pajisje për tronditje, të tilla si armë mahnitëse, armë elektrike dhe shkopinj mahnitës 

- shtanguesit e kafshëve dhe vrasës të kafshëve 

- kimikatë të paftësuara, gazra dhe llaka, të tilla si topthi, spërkatje llakash, spërkatje 

acide dhe spërkatje kundër kafshëve 

(c) objekte me një pikë të mprehtë ose anë të mprehtë – të aftë të përdoren për të 

shkaktuar lëndime serioze, përfshirë: 

- artikuj të dizajnuar për copëtim, siç janë akset, sëpatat dhe hanxharët 

- akse akulli dhe shpërthyesit e akullit 

- brisk rroje 

- hapësit e kutisë 

- thika me më shumë se 6 cm 

- gërshërë me briskë më shumë se 6 cm siç matet nga shtylla e boshtit 

- pajisje të artit marcial me një pikë të mprehtë ose anë të mrehtë 

- shpata dhe saberë 

(d) mjetet e punëtorëve – mjete të afta për t’u përdorur ose për të shkaktuar lëndime 

serioze ose për të kërcënuar sigurinë e avionëve, përfshirë: 

- shtyllat 

- stërvitjet dhe copat e stërvitjes, përfshirë stërvitje të enegjisë portative pa tel 



- mjete me bosht më të madh se 6 cm të aftë për t’u përdorur si armë, siç janë vidat me 

vidhos dhe daltat 

- sharrat, duke përfshirë sharrat elektrike portative pa tel 

- pishtarë goditje 

- armët e bulonave dhe armët e thonjve 

(e) instrumente të hapura – objekte të afta për t’u përdorur për të shkaktuar lëndime 

serioze kur përdoren për t’u goditur, përfshirë: 

- shkopinj bejsbolli 

- klube dhe shkopinj, të tilla si klube të rënda prej druri, shkopinj polici dhe shkopinj të 

natës 

- pajisje të artit marcial 

(f) eksplozivë dhe lëndë djegëse dhe pajisje – eksplozivë dhe substanca ndezëse dhe 

pajisje të afta, për t’u përdorur për të shkaktuar dëmtim serioz ose për të paraqitur një 

kërcënim për sigurinë e avionëve, duke përfshirë: 

- municion 

- kapakët e plasaritjes 

- detonatorë dhe siguresa 

- riprodhim ose imitim i mjeteve plasëse 

- miniera, granata dhe dxqane të tjera eksplozive ushtarake 

- fishekzjarre dhe piroteknikë të tjera 

- bombola që prodhojnë tym dhe fishekë qy prodhojnë tym 

- dinamit, barut dhe eksplozivë plastikë. 

 

 

NJOFTIM: 

Stafi i sigurisë mund të refuzojë qasjen në një zonë të kufizuar dhe në kabinën e 

një aeroplani çdo udhëtar që posedon një artikull që nuk gjendet në LISTËN E 

ARTIKUJVE TË NDALUAR mbi të cilat ata kanë shqetësime. 

 


