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Artigo 5

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são regulados 
pela lei do Estado-Membro em que o 
consumidor tem a sua residência habitual.

1. O contrato concluído por uma pessoa 
singular (o consumidor), para uma 
utilização que pode ser considerada alheia 
à sua actividade profissional, com outra 
pessoa (o profissional), agindo no exercício 
da sua actividade profissional, é regido pela 
lei do país em que o consumidor tem a sua 
residência habitual.

2. O n.º 1 é aplicável aos contratos 
celebrados por uma pessoa singular, o 
consumidor, que tem a sua residência 
habitual num Estado-Membro, para uma 
utilização que pode ser considerada alheia 
à sua actividade profissional, com outra 
pessoa, o profissional, agindo no exercício 
da sua actividade profissional.

2. O n.º 1 é aplicável se, na data da 
celebração do contrato:
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O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este Estado-
Membro ou para vários países incluindo 
este Estado-Membro, e que o contrato seja 
abrangido pelo âmbito destas actividades, a 
não ser que o profissional desconhecesse o 
lugar da residência habitual do consumidor 
e que esse desconhecimento não se devesse 
a uma imprudência da sua parte.

a) o profissional exercer actividades 
comerciais ou profissionais no Estado-
Membro da residência habitual do
consumidor, ou
b) o profissional, por qualquer meio, dirigir
esta actividade para este Estado-Membro 
ou para vários países incluindo este Estado 
Membro, 
e se o contrato for abrangido pelo âmbito 
desta actividade.
2 bis. A escolha de uma lei efectuada em 
virtude do artigo 3º não pode ter por efeito 
derrogar à lei aplicável nos termos do nº 1.

2 ter. Caso não sejam cumpridas as 
condições estipuladas nas alíneas a) ou b) 
do n.º 2, a lei aplicável ao contrato 
celebrado entre um consumidor e um 
profissional é determinada de acordo com o 
disposto nos artigos 3.º e 4.º, a não ser que 
o profissional desconhecesse o lugar da 
residência habitual do consumidor e que 
esse desconhecimento não se devesse a uma 
imprudência da sua parte.

3. O n.º 1 não é aplicável aos contratos 
seguintes:

3. O n.º 1 não é aplicável aos contratos 
seguintes:

a) Contratos de prestação de serviços quando 
os serviços devidos ao consumidor devam 
ser prestados exclusivamente num país 
diferente daquele em que este tem a sua 
residência habitual;

a) Contratos de prestação de serviços quando 
os serviços devidos ao consumidor devam 
ser prestados exclusivamente num país 
diferente daquele em que este tem a sua 
residência habitual;
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b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem organizada 
na acepção da Directiva 90/314/CEE, de 13 
de Junho de 1990;

b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem organizada 
na acepção da Directiva 90/314/CEE, de 13 
de Junho de 1990;

c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

d) Contratos celebrados num mercado 
financeiro ou contratos de subscrição de 
novas emissões de acções, obrigações ou 
outros valores mobiliários;
e) Contratos que têm por objecto o 
fornecimento de serviços de investimento 
ou de instrumentos financeiros na acepção 
da Directiva 2004/39/CE. 

Or. fr


