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فهرست مزبور اطالعات الزمه را از مشخصات هر سهامداری بدست
آورند .دیگر این که شرکت مکلف است مطابق قانون مالیاتهای
مستقیم ،حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل
به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت ،فهرست شرکاء و سهامداران با
ذکر هویت و ...تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزهای که
اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت
نماید.
 -5برای ارسال اوراق قضایی شامل احضاریه و دادنامههایی که از
مراجع قضایی صادر میشود.

ایران اقامت نداشته باشد ،در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته
در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
د -به موجب ماده  ۲۲قانون آیین دادرسی مدنی ،دعاوی راجع به ورشکستگی
شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ،همچنین دعاوی
مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین
شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است
و نیز در صورت انحالل تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ،در
مرکز اصلی شرکت اقامه میشود .بنابراین باید گفت که مرکز اصلی شرکت،
همان اقامتگاه شخص حقوقی است.

پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صالحیت دادگاه رسیدگیکننده به
دعوی است؛ زیرا الزمه اقامه دعوی اطالع از اقامتگاه خوانده است.
الف -به موجب ماده  ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی ،دعوی باید در
دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صالحیت رسیدگی به دعوی
را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
ب -حسب ماده  ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی ،دعاوی راجع
به ترکه متوفی اگرچه خواسته ،دین یا مربوط به وصایای متوفی
باشد ،تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است ،در دادگاه محلی اقامه
میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ،آن محل بوده و اگر
آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ،رسیدگی به دعاوی یادشده در
صالحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
ج -ماده  ۲۱قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد؛ دعوای راجع
به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته ،در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامههای بدوی برای کسانی که در
ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است)  20روز و برای اشخاصی که
مقیم خارج از ایران هستند ،دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مدت واخواهی
است.
بدین توضیح که ،ابالغ واقعی ابالغی است که بطور کلی ابالغ به خود
شخصی که منظور دادگاه میباشد یا به وکیل وی ،ابالغ میشود .به عنوان
مثال دادگاه احضاریه ای را برای خوانده ارسال مینماید و مأمور ابالغ آن را
به شخص میرساند.
ابالغ قانونی شامل هر گونه ابالغی است که به شخص مورد نظر ابالغ نشود.
به عنوان مثال به سرایدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و
حتی در آدرس اعالمیوی کسی نباشد و مأمور ابالغ آن را در همان نشانی
که به دادگاه اعالم شده ،الصاق کند .لیکن تأثیر آن از جهت حق واخواهی
یا تجدید نظرخواهی این است که اگر اخطاریه ابالغ واقعی شده باشد ،در
اینصورت چنانچه خوانده در وقت مقرر حاضر نشود ،دادگاه رأی حضوری
صادر خواهد کرد و لذا خوانده فقط حق درخواست تجدید نظر خواهد داشت.
اما در فرض ابالغ قانونی رسیدگی غیابی تلقی و در واقع طی دو بیست روز
هم حق واخواهی و هم حق تجدید نظرخواهی برای خوانده محفوظ است.

پیامدهای حقوقی اقامتگاه
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تعیین مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی
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در پایان الزم به ذکر است که در حال حاضر استفاده از سامانههای
الکترونیکی برای مراحل دادرسی با رعایت قوانین الکترونیکی در حال
شکلگیری است .بدینصورت که در ابالغ الکترونیکی سامانه به مخاطب
ابالغ میکند و طبعاً ابالغ به اقامتگاه انجام میشود و فرض بر این است
که حساب کاربری فرد اقامتگاه فرد است و او در اقامتگاه خود حضور دارد.
با این توصیف زمان ابالغ قرار گرفتن ابالغ در حساب کاربری مخاطب و
زمانی است که پیامکی ارسال میشود که همزمان این کار انجام میشود.

مجموعه حقوق گام به گام ( :)18حقوق اشخاص

)171
)172
)173
)174
)175
)176
)177
)178
)179
)180

حقوق متقابل والدین و فرزندان
اذن پدر در ازدواج وسن ازدواج و اجازه خروج دختر از کشور
حضانت و آثار آن
تغییرات شناسنامه
اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی
تابعیت و ابعاد حقوقی آن
وصیتنامه و انواع آن
افشای اسرار شغلی
اعاده حیثیت از اشخاص
مفهوم همسر آزاری

با مراجعه به سایت  www.farhangionline.irو نیز در
پیامرسانهای “سروش” و “ایتا” به آدرس @gambegamonline
به فایل متنی و نیز  PDFمنشورات دست یابید.
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اقامتگاه اشخاص
حقیقی و حقوقی

سپری میکند و محل زندگی وی همانجاست.

اشاره

در معامالت روزمره ،برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از
سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا
ادارات دولتی و عمومیشامل برگههای تشخیص مالیاتی و یا عوارض
شهرداری روبرو شویم که بهلحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع،
ممکن است حکمیبه ضرر ما صادر شده باشد .لیکن هنگام مراجعه
خواهیم یافت که کلیه اوراق ابالغیهها به نشانی یکی از محلهایی
ارسال شده که به هر جهت در قراردادهای قبلی موجود بوده و لذا
چنانچه به موقع اقدام به اعالم تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم،
چهبسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به
زندان مواجه شویم .در این شماره به مفهوم اقامتگاه و نقش آن در
تعامالت اجتماعی و اقتصادی خواهیم پرداخت.
کلید واژهها :اقامتگاه شخص حقیقی و حقوقی ،مرکز امور مهم ،تغییر
اقامتگاه ،اقامتگاه زن شوهردار ،اقامتگاه متوفی

تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی

اقامتگاه به مکان معینی گفته میشود که فعالیتها و امور شخص،
اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی
عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است .منظور از “مرکز مهم
امور” محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل ،کسب ،خدمت
اداری ،نظامییا به دلیل عالقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی
و خصوصی ،اقامتگاه عنصر مهمیدر تعیین قلمرو حقوقی شخص
محسوب میشود.
بر حسب ماده  ۱۰۰۲قانون مدنی مالک تشخیص اقامتگاه برای
اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است،
لیکن چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد،
مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود ،مانند صاحب کارگاه
صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا
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اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی

به طور کلی ،از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به
جنسیت ،اهلیت ،شغل و محل تنظیم اسناد رسمیمعیارهای مختلفی در نظر
گرفته شده است .بدین توضیح که:
 -1بر طبق ماده  ۱۰۰۵قانون مدنی“ ،اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه
شوهر است .معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومیندارد و همچنین زنی
که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار
کرده است ،میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد ”.اصل در
اقامتگاه زن ،تبعیت از شوهر است.
 -2اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن  18سال نرسیده) و محجور
(یعنی صغار ،افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
 -3اقامتگاه مأمورين و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانهها و شرکتهای
دولتی،محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند یا کار
میکنند .همچنین اقامتگاه نظامیان ،پادگانهای نظامیاست که آنجا مشغول
خدمت هستند.
 -4اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار
میکنند ،همان محل صاحب منزل میباشد .به عالوه اقامتگاه کسانیکه
اصطالحاً کارگر نامیده میشوند و در کارخانهها و یا شرکتها و یا مؤسسات
توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند،
محل کارخانه ،شرکت و مؤسسات مربوطه میباشد.
 -5مطابق تبصره  3ماده  34قانون اصالح قانون ثبت ،اقامتگاهی که طرفین
متعاملین اسناد رسمی ،تنظیم شده دفترخانههای اسناد رسمیبرای خود
ذکر میکنند ،اقامتگاه قانونی آنها محسوب میشود .مضافاً اینکه اقامتگاهی
که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی
راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند ،که اصطالحاً به
آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته میشود.
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تغییر اقامتگاه

بر اساس ماده  ۱۰۰۴قانون مدنی“ ،تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی
در محل دیگر به عمل میآید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به
همان محل انتقال یافته باشد ”.بنابراین صرف سکونت در محلی ،آن محل
را به اقامتگاه تبدیل نمیکند؛ بلکه سکونت به عالوه مرکز اداره امور قرار
دادن آن محل است که به محل ،عنوان اقامتگاه میدهد .به عنوان مثال
اگر یک وکیل و یا یک کارشناس رسمیدادگستری بهلحاظ انقضای مهلت
اجاره ،محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد ،بدیهی است در این
فرض محل مسکونی وی جهت وصول اوراق قضایی ،مرکز امور مهم وی
تلقی میشود.

اقامتگاه اشخاص حقوقی

شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی

اقامتگاه اداری
است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در
آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارشهای اجرای آن
دستورات درآنجا مستقر و گردآوری و جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت
نیز در این اقامتگاه تشکیل میشود.
فرض کنیم یک شرکت پخش مواد غذایی محصوالت دریایی که دارای دفتر
مرکزی در شهر تهران است به اقتضای موضوع فعالیت خود دارای شعبی
در شهرستانهای ساحلی شمال و جنوب کشور باشد .بنا به آنچه که گفته
شد ،مخل اقامتگاه آن شهر تهران خواهد بود .به همین جهت بر اساس ذیل
ماده  ۱۰۰۲قانون مدنی“ :اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد
بود ”.همچنین بر اساس ماده  590قانون تجارت ،اقامتگاه شخص حقوقی
محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست و اشخاص حقوقی تابعیت
مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است.

آثار تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری

هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اعضا ،دارای
اقامتگاهی است که جدا از اقامتگاه شرکاست و فواید آن عبارتند از:
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 -1هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص (مثل
مناطق آزاد تجاری) تسهیالتی ،از جمله تسهیالتی مالیاتی ،معین
کرده باشد این امر برای آنان مزایایی را در بر دارد.
 -2اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری
را دارد.
 -3بر حسب ماده  413قانون تجارت دادگاه صالحیتدار برای
صدور حکم ورشکستگی شرکت ،دادگاه محل اقامت خود شرکت
است ،لذا برای صدور حکم ورشکستگی شرکت ،طلبکاران فقط باید
به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
 -4برای شرکتهای سهامیاحراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی)
از دو نظر حائز اهمیت است ،یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99
قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومیاز حاضرین
(سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل ،اقامتگاه و
تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به
امضاء آنها برسد ،تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع ،حدنصاب
برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع
بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با رؤيت
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