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 الطبٌعة القانونٌة لعقد البحث العلمً
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آن صٌغ التعاقد التقلٌدٌة أصبحت ال تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ ٌتجه     

ه البحثٌة أطراً قانونٌة لتحقٌق أهداف هذه األبحاث آلً هٌاكل جدٌدة ومنظمة من اجل تنظٌم نشاطه وإعطاء عالقت

وتستجٌب لمتطلباته وتفسح المجال ، فً الوقت عٌنه، أمام أي تقدم ٌطرأ فٌها مع االستعداد الدائم والمستمر للتكٌٌف مع 

من مراحل متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملً ٌمثل استجابة لمرحلة جدٌدة 

التطور البحث العلمً القائم على المعرفة العلمٌة .فهو ٌنشط فً كثٌر من مٌادٌن المعرفة العلمٌة ، فضالً عن قابلٌته 

للتكٌٌف مع الحاجات الخاصة لطالبً المعرفة العلمٌة. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب 

 هذه المعلومات )المستفٌد( لغاٌة ٌبغٌها من وراء هذه المعلومات .التخصص )الباحث( إلى الشخص المستعلم عن 

ومما ال شك فٌه آن الجوانب االقتصاادٌة لهاذا العقاد،والنتائل المنتظارة مناه ، وتناوز االلت،اماات ، لطرفٌاه ،والت،اماات  

عرفة ،مما ٌمكان القاول معاه إنناا هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذه الحقٌقة ،التً تختلط بعقود أخرى تساهم فٌها الم

إ،اء طائفة من العقود )عقود المعرفة ( لها ذاتٌتها التً تنعكس على مجموعة الت،امات أطرافها . هذه العقود التاً اعتارف 

الفقه بشأنها بأنها من قبٌل العقود "المعقادة" التركٌاب ،إال آن ذلاك ال ٌحاول مان دون الخاو  فٌهاا ومحاولاة الوقاوف علاى 

ها، حتى ولاو اقتضاى األمار عادم االقتصاار بشاأن ذلاك علاى نسابة العقاد الاذي نحان بصادده إلاى احاد العقاود التقلٌدٌاة ماهٌت

المعروفة .على آن ذلك ال ٌعنً طرح كل صلة بٌن هاذا العقاد والعقاود التقلٌدٌاة ،حٌاث اناه علاى الارنم مان إنناا إ،اء عقاداً 

حاادٌث النشااأة فااً شااكله الخااارجً وااللت،امااات ذات الطبٌعااة الخاصااة المطلااوب الوفاااء بهااا، إال انااه ٌمكاان تحقٌااق هااذه 

 تعهد بها أطراف تلك العقود التقلٌدٌة .االلت،امات ونسبتها آلً تلك االلت،امات التً ٌ

و ألجل الوقوف على طبٌعاة عقاد البحاث العلماً ٌساتل،م البحاث عان مادى قادرة نسابة هاذا العقاد إلاى تلاك العقاود التاً  

د ٌمكن تسمٌتها ،بالعقود التقلٌدٌة ، وهً البٌع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولٌن اإلشاارة إلاى الادعائم األساساٌة لكال عقا

 من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمً وهذا العقد حتى ٌمكن القول بأنه ٌندرج تحت أحكامه من عدمه .

 

 وفً ضوء هذا التمهٌد ،ٌمكننا أن نحصر البحث بتكٌٌف عقد البحث العلمً من خالل 

القاو  ن  ت يياع اقاد البااع الع ماا  األبعاد االقتصادية له ، وطبيعة االلتزاماا  لطفيياه وتعوا اا ف وياا ااصا الصادد يم ا  

وا ياه ناعباع ياا ت يياع  فو الاة ،اقاد العما  ، اقاد المقاولاةيم   أ  يدوف يا ي ك ااد العقود اآلتياة   اقاد البياع ،اقاد ال

اقااد الباااع الع مااا ماا  اااق  ت ااك العقااود التق يديااة يااا مااولااة لاات م  أوقااه التطااابا بااي  اااص  العقااود وبااي  اقااد الباااع 
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ابتغاء تطبيا قوااد أي م  اص  العقود ا يه فوعباع    اقد م  اص  العقود ما  ااق  مالاه ،وماا ا ياه، وصلاك ما  الع ما 

وال باد مان التنوٌاه ابتاداء إنناا لام نجاد مصاادر مباشارة تعاالل هاذا الموضاوز فباع منتق  ل   اقد م  ااص  العقاوداق  م

مان الموضاوعات التاً تتاداخل معاه ،كالقواعاد العاماة للعقاود ،وماا وبصورة عامة ،وذلك لجدته ، وبذلك حاولنا أن نستفٌد 

كتب بصدد ملكٌة المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجٌا. وحاولنا االستنتاج فً ظل تصور ما ٌحادث عملٌاا فاً 

 بٌان تكٌٌف عقد البحث العلمً. 


