1. ข้ อมูลเบือ� งต้ นของ IPLNET ประเทศญี�ปุ่น
เครือข่ายทนายความสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของประเทศญีป� นุ่ เป็ นเครือข่ายทางกฎหมายทีก� ว้ างขวางระดับประเทศ จัดตั �งขึ �นเมื�อวันที� 8 เมษายน พ.ศ. 2548
โดยโครงการของสหพันธ์เนติบณ
ั ฑิตยสภาประเทศญีป� นุ่ (Japan Federation of Bar Associations “JFBA”)
โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ�ี ะพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกีย� วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและมาตรฐานงานบริการทางกฎหมายทีเ� กีย� วข้ องด้ วยวิธีการจัดให้ มซี �งึ การอบรมฝึ ก
ฝนและแหล่งข้ อมูลทีเ� กี�ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแก่ทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพอืน� ๆ
กระบวนวิธีพจิ ารณาความในศาลประเทศญีป� นุ่ ประกอบด้ วยลําดับชั �นศาลทั �งหมด 3 ระดับ ได้ แก่ (50) ศาลแขวง, (8) ศาลสูง และศาลฎีกา
นอกเหนือจากศาลแขวงกรุงโตเกียวและศาลแขวงกรุงโอซาก้ าแล้ ว ศาลแขวงอืน� ๆ ไม่มเี ขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีทเ�ี กีย� วข้ องกับสิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์แผงวงจรไฟฟ้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในขณะทีค� วามต้ องการทางกฎหมายในประเด็นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกิดขึ �นครอบคลุมทัว� ประเทศญี�ปนุ่
ทนายความสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาก็ยอ่ มเป็ นทีต� ้ องการอย่างมากสําหรับการให้ คาํ ปรึกษา การเป็ นตัวแทน
และการยุตหิ รือจัดการประเด็นปั ญหาเหล่านั �นภายใต้ เขตอํานาจของตน สิ�งนี �จึงเป็ นเหตุผลที�มกี ารจัดตั �ง IPLNET
ขึ �นเป็ นระบบเครือข่ายทนายความทั �งประเทศซึ�งสามารถแบ่งปั นประสบการณ์เกี�ยวกับประเด็นทรัพย์สนิ ทางปั ญญากับทนายความท่านอื�นๆ
ทีป� ระสงค์จะเรี ยนรู้ในสายงานนี �
นอกจากนี �ระบบเครือข่ายนี �ยังจัดให้ มกี ารอภิปรายระหว่างทนายความในสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพือ� ทีจ� ะสนับสนุนซึ�งกันและกันและเพือ� แลกเปลีย� นความคิดเ
ห็นระหว่างกันอีกด้ วย
ดังนั �น สิ�งสําคัญสําหรับ IPLNET คือ ความสามารถในการติดต่อสือ� สารกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึ กฝนและจัดให้ มขี ้ อมูลทีจ� าํ เป็ นเกี�ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแก่ทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพทั �งหลายในประเทศญี�ปนุ่
สิ�งเหล่านี �ได้ กลายมาเป็ นขอบข่ายงานทีม� น�ั คงและน่าเชือ� ถือสําหรับการพัฒนาการให้ บริการวิชาชีพทางกฎหมายในสาขากฎหมายนี �
ทุกวันนี �ได้ มที นายความกว่า 1,000 คนเข้ าร่วมใน IPLNET ซึ�งได้ มกี ารจัดกิจกรรมหลากลาย และมีหน่วยงานท้ องถิ�นทั �งหมด 8 แห่ง (ฮอกไกโด, โทโคฮุ,
คันโต-โคชิเนะซึ, ชุบ,ุ คินคิ, ชูโกกุ, ชิโกกุ, และ คิวซิว-โอกินาว่า) ซึ�งจัดตั �งขึ �นตามทีต� ั �งของศาลสูงทั �งหมด 8 แห่งด้ วยกัน
หน่วยงานท้ องถิ�นเหล่านี �มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการฝึ กฝนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและทําให้ IPLNET
สามารถตอบสนองกับความต้ องการความช่วยเหลือทางกฎหมายทีเ� กีย� วข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีม� อี ยูท่ ว�ั ประเทศ
IPLNET ได้ ทาํ การพัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมระหว่างประเทศ เช่น
การฝึ กฝนทนายความสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีส� ามารถดําเนินคดีระหว่างประเทศได้
และนํามาซึ�งการพัฒนาระบบกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาผ่านทางการแลกเปลี�ยนและหารื อระหว่างทนายความและผู้พพิ าษาทั �งหลายจากนานาประเทศ
โดยการร่วมเป็ นเจ้ าภาพกับ JFBA ในการจัดงานเสวนาความร่วมมือทางกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาระหว่างประเทศญีป� นุ่ และสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2554
และการสัมมนาเกีย� วกับระบบศาลสิทธิบตั รของสหภาพยุโรป
นอกจากนั �น IPLNET (ซึ�งจะครบรอบ 10 ปี ในปี หน้ านี �)
ยังได้ เข้ าร่วมเป็ นเจ้ าภาพกับศาลฎีกาแผนกทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจัดงานประชุมอภิปรายทีจ� ะมีผ้ พู พิ ากษาจากนานาประเทศมากกว่า 5 ประเทศเข้ าร่วมงาน
โดยจะอภิปรายเกีย� วกับประเด็นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต่างๆ ทีเ� กี�ยวข้ องในแต่ละประเทศ

2. องค์ กร IPLNET ประเทศญี�ปุ่น
องค์กร IPLNET ประเทศญีป� นุ่ ประกอบด้ วยสมาชิกกว่า 1,000 คน มีกรรมการเป็ นจํานวนเกือบ 70 คนทีถ� กู เลือกตั �งจากจังหวัดต่างๆ ทั �งหมด 47 จังหวัด
ผู้ตรวจสอบบัญชีจาํ นวน 2 คน และมีเลขานุการมากกว่า 10 คน ซึ�งทั �งหมดเป็ นทนายความสาขาทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การบริหารจัดการหลักของ IPLNET
ประเทศญีป� นุ่ และหน่วยงานท้ องถิ�นทั �ง 8 แห่ง ณ วันที� 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 มีดงั นี �
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