
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

ОРТАЛЫҒЫ 

ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІНЕН  ОБЛЫСТЫҚ ОЛИМПИАДА-2023 

 

11 сынып ситуациялық мәселені шешу (50 балл) 

 

         Бетінің сопақшасын көтеру операциясын жасатпақ болған азамат М. 

эстетикалық хирургия емханасына жүгінген. Емхана басшылығы тексеруге 

кіріспес бұрын науқасқа қызмет көрсетуге келісім-шарт жасасуды ұсынды. 

Заңгер  болса, аталған келісім мәтінімен танысып, М.-ға келісім шарттың бір 

тармағы заңсыз екенін көрсете отырып, келісім жасамауды ұсынды, заң 

талаптарына сәйкес келмейді. Келісімнің көрсетілген тармағында: «Тараптар 

арасында туындауы мүмкін кез келген келіспеушіліктер тек соттан тыс 

шешілуі керек. Емхана пациенті көрсетілген медициналық қызметтің 

нәтижесіне қанағаттанбаған жағдайда сотқа жүгінуге құқығы жоқ. Бұл 

жағдайда емхана жазбаша шағым болған жағдайда өз қаражаты есебінен 

(халықаралық мамандарды тарту қажет болған жағдайда) Пациенттің 

талаптарын қанағаттандыруға міндеттенеді. 

  

   Тапсырмаға арналған сұрақтар: 
 

1. Азамат М-ның заңгері, оған  кеңес бергенде қандай қағиданы басшылыққа 

алды? 

2. Азаматтық құқықтың негізгі принциптерін атаңыз. 

3. Азамат М-ның  жоғарыда аталған шартты жарамсыз деп тану туралы сотқа 

жүгінуге құқығы бар ма? 

 

     Олимпиадаға қатысушы келесі бағалау критерийлеріне сәйкес шешілуі тиіс 

ситуациялық есепті шешуге шақырылады: 

 Материалды дұрыс жеткізе білу – 10 ұпай. 

 Ғылыми пайымдаудың болуы – 20 балл. 

 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес мәселені шешу жолдары – 20 балл. 

 

Өткізу уақыты - 60 мин. 

 

 
 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ДАРЫН" 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ ПРАВОВЕДЕНИЯ-2023 

 

11 класс решение ситуационной задачи (50 баллов) 

 

     Гражданка М. обратилась в клинику эстетической хирургии, в которой 

намеревалась сделать операцию по подтяжке овала лица. Перед тем как 

приступить к обследованию руководство клиники предложило пациентке 

заключить договор на оказание услуг. Юрист гр.М., изучив указанный текст 

договора, предложил М. не заключать договор, указав на тот факт, что один из 

пунктов договора является незаконным, т.к. не соответствует требованиям 

законодательства. Указанный пункт договора гласил: «Любые разногласия, 

могущие возникнуть между сторонами, должны быть разрешены только во 

внесудебном порядке. Пациент клиники в случае неудовлетворения 

результатом оказанных медицинских услуг не вправе обращаться в суд. В 

данном случае клиника обязуется в случае предъявления письменной 

претензии за свой счет (при необходимости привлечения специалистов 

международной категории) удовлетворить требования Пациента». 

  

     Вопросы к задаче:  
 

1. Чем апеллировал юрист гр.М. при даче такого рода консультации? 

2. Перечислите основные принципы гражданского права. 

3. Имеет ли гр.М. право на обращение в суд с требованием о признании 

вышеуказанного договора недействительным? 

 

Участнику олимпиады предлагается решить ситуационную задачу, 

которую следует раскрыть в соответствии со следующими критериями 

оценки: 

 Способность к грамотному изложению материала – 10 баллов. 

 Наличие научной аргументации - 20 баллов. 

 Пути решения задачи в соответствии с действующим законодательством 

– 20 баллов. 

 

       Время проведения – 60 мин. 

 

 


