DEN SPANSKA REGERINGEN HAR BÖRJAT ÅRET MED EN NY ÄNDRING AV
ANTIOCKUPAS, LAGEN ÄR TILL OKUPANTERNAS FÖRDEL
För exakt sex dagar sedan, specifikt den 20:e januari 2021, har Spaniens regering utfärdat
årets första dekret lag, som modifierar "Anti-ockupas Lag", till förmån för inkräktarna som
går in utan hot eller våld hos ägaren till ett hus, de kommer inte att kunna kastas ut förrän
efter Maj i år, då larmtillståndet slutar i Spanien.
Kort sagt, när en Ockupant kommer in i ditt hem genom att bryta låset eller tvinga dörren
eller fönstren eller genom garaget t. ex... Det kommer inte att vara möjligt att avfärda en
ockupant så lätt, förrän åtminstone efter Maj månad (datum då larmtillståndet upphör),
såvida inte ockupanten har använt våld mot dig eller mot någon annan person för att komma
in i ditt hus (grannar, släktingar ).
OcKUPANTEN kan bara avvisas om den har varit våldsam mot människor eller inte
befinner sig i en sårbar situation.
Därför under larmtillståndet, i princip fram till Maj månad, så länge det bara är med våld på
materiella ting, INTE MED VÅLD MOT DIG eller andra som finns i ditt hushåll, har
Ockupanter i dagsläget fler rättigheter än DU som är ägare till ditt eget hem. Detta pga att
regeringen har nu framtagit nya regler som tillåter detta och som gäller fram till Maj då
larmtillståndet slutar!
Så låt oss sätta oss i en verklig situation, om du går ut från ditt hus för att köpa läkemedel på
apoteket eller handlar, kan det vara så att när du kommer tillbaka hittar du någon hemma
utan att kunna avvisa den personen.
Den enda rättsliga förpliktelsen som Ockupanten har är att visa att den befinner sig i en
sårbar situation och också att den har kommit in i hemmet efter att den nya lagen träde i
kraft och naturligtvis att den har trätt i fred utan att använda våld mot någon person.
För att undvika detta måste du försöka ha förebyggande åtgärder som ett säkerhetslarm eller
någon som kan bevaka ditt hus.
Vad som har sagts vid denna tidpunkt I Spanien befinner vi oss i ett tillstånd av brutal
osäkerhet, inte bara på grund av den Covid frågan utan också på grund av de nya
lagändringar som denna regering godkänner och utnyttjar pandemistillståndet.

