Ст. 16 Гражданский Кодекс РК N 268-XIII от 27.12.1994 года
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 21.05.2020

Гражданский Кодекс РК
Статья 16. Место жительства и юридический адрес гражданина
1. Местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает.
2. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних),
или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
законных представителей.
3. Гражданин имеет юридический адрес, используемый в отношениях с
физическими и юридическими лицами, а также государством.
Юридическим адресом гражданина признается место его регистрации.
Порядок регистрации граждан определяется Правительством Республики
Казахстан.
4. Гражданин вправе требовать запрещения использования информации о
его месте жительства или юридическом адресе, когда это было сделано без
его согласия, кроме случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан.
Cноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2007
№ 224 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 25.03.2011 № 421-IV
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его
первого официального опубликования); от 21.05.2013 № 95-V (вводится в
действие по истечении шести месяцев после его первого официального
опубликования)
Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/grazhdanskij_kodeks/16.htm

Ст. 16 ҚР Азаматтық кодексi N 268-XIII 27.12.1994 жылғы
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 21.05.2020

ҚР Азаматтық кодексi
16-бап. Азаматтың тұрғылықты жерi және заңды мекенжайы
1. Азамат тұрақты немесе көбiнесе тұратын елдi мекен оның тұрғылықты
жерi деп танылады.
2. Он төрт жасқа толмаған адамдардың (жас балалардың) немесе
қорғаншылықтағы азаматтардың тұрғылықты жерi олардың заңды
өкілдерінің тұрғылықты жерi болып танылады.
3. Азаматтың жеке және заңды тұлғалармен, сондай-ақ мемлекетпен қарымқатынастарында пайдаланатын заңды мекенжайы болады.
Азаматтың тiркелген жерi оның заңды мекенжайы болып танылады.
Азаматтарды тiркеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi
айқындайды.
4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа,
азаматтың тұрғылықты жерi және заңды мекенжайы туралы ақпарат оның
келiсiмiнсiз пайдаланылған жағдайда, оған тыйым салынуын талап етуге
құқылы.
Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.12 № 224, 2011.03.25 №
421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі); 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми
жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi)
Заңдарымен.
Подробнее: https://kodeksy-kz.com/grazhdanskij_kodeks/16.htm

