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1. Exposição de motivos  
 
 
A crise sanitária COVID-19 necessita de apoio mútuo e da solidariedade de todos 
os intervenientes da sociedade luxemburguesa. O Grão-Ducado do Luxemburgo 
encontra-se atualmente em estado e crise. Razão pela qual o Governo tomou 
diversa medidas a fim de atenuar as repercussões ao nível da saúde, económicas 
e sociais do Coronavirus sobre o Grao-Ducado do Luxemburgo. O Regulamento 
grand-ducal do 25 março 2020 relativo à suspensão do prazo em matéria 
jurisdicional e adaptação temporária de certas  outras  modalidades  
procedimentais,  estabelece no seu artigo 5.° as medidas transitórias contra  as 
ordens de despejo  e as ordens de  despejo tomadas  no âmbito do artigo 253.° do 
Código Civil e do artigo 1007-45.° do Novo Código de Processo Civil, para 
melhor proteger os locatários  contra as consequências causadas  pela crise 
sanitária COVID-19 nos casos de saúde, emprego e financeiras. A presente 
proposta de lei pretende consolidar as medidas já tomadas pelo Governo na 
matéria e dar uma perspetiva, ver a possibilidade de estabilização da situação do 
locatário no caso de ele vir a ser diretamente afetado pelos efeitos do Coronavirus. 
 
A proposta de lei em causa exclui a resolução unilateral por parte do locador do 
contrato de locação no caso de o locatário estiver, de forma evidente, afetado pela 
pandemia COVID-19. A presente proposta de lei inclui também os contratos de 
locação para uso de habitação, como os contratos de aluguer para quintas agrícolas 
e as  suas disposições são limitadas no tempo. 



 
 
 

Texto da proposta de lei 
 

 
Artigo unico 
 
(1) o arrendatário não pode por fim ao contrato de aluguer ou de aluguer a fins 
de habitação caso o não pagamento do aluguer ocorra durante o período que vai 
do primeiro abril 2020 ao 30 junho 2020, se e se somente o não pagamento esta 
diretamente ligado as consequências da pandemia COVID-19.  
Uma ligação direta entre a falta de pagamento e a crise santaria COVID-19 deve 
obrigatoriamente ser credível. Todo outro direito de rescisão mantem-se. 
 
(2) As disposições previstas no paragrafo (1) não podem ser aplicadas aos custos 
do inquilino. 
 
(3) as disposições previstas nos parágrafos (1) e (2) aplicam-se igualmente aos 
alugueres de quintas agrícolas. 
 
(4) as disposições previstas nos parágrafos (1) e (3) são de aplicação ate ao 30 
de junho 2020. 
 
      * 
 
 

Comentários dos artigos 
 
Artigo único 
 
O artigo único institui medidas para proteger os inquilinos contra uma rescisão 
unilateral do seu contrato de aluguer, no caso de este estar afetado diretamente 
pelas consequências derivadas a pandemia COVID-19.  
As disposições estabelecidas pelo artigo único são de aplicação durante um 
período limitado e dizem respeito aos contratos de aluguer para uso de habitação 
e de quintas agrícolas. 
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