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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0063 
 
 
 
Klager: 
 
Sektions klub 12 
c/o Mads Exner Rye Kaplan 
Nygade 8 
3390 Hundested 
Danmark 
 
 
Indklagede: 
 
Erik Peter Marcussen 
Jespervej 11 
3400 Hillerød 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”sektion12.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede eller eventuelle successorer har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. marts 2020 med to bilag (bilag 1-2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”sektion12.dk” er registreret den 25. januar 2016. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Sektion 12 er en brevdue sammenslutning for brevdue foreninger i Nordsjælland, registrant 

Erik Peter Marcussen er tidligere formand for … sektion 12, men han er desværre er afgået 

ved døden i 2018. 
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Foreningen har flere gange forsøgt at få arvingerne i tale, således at foreningen kan få 

domænenavnet overført til foreningens cvr nr. 

 

Men arvingerne har afvist os hver gang med henvisning til de ikke ønsker noget med 

brevduerne at gøre. 

… 

Brevdueforeningen sektion 12 har eksisteret siden 1972 under de danske brevdueforeninger, 

og landet er opdelt i sektioner hvoraf sektion er hjemmehørende i Nordsjælland.” 
 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening registreret med startdato den 24. 
januar 2017. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”sektion12.dk” har sekretariatet den 14. maj 2020 taget følgende 
skærmprint, der fremstår som klagerens hjemmeside, jf. bilag 2: 
 
 

 
 
 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren er en sammenslutning af brevdueforeninger i Nordsjælland,  

• at indklagede er tidligere formand for klageren, men er nu afgået ved døden, og 

• at indklagedes arvinger har afvist klagerens henvendelser vedrørende overførsel af 
domænenavnet ”sektion12.dk” til klageren. 
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Indklagede eller dennes eventuelle succeccorer har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er 
gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det må antages, at domænenavnet ”sektion.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken 
klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis 
forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 
internetdomæner (domæneloven). 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”sektion12.dk” anvendes til klagerens 
hjemmeside. Klageren har endvidere oplyst, at indklagede tidligere har været formand for klageren, 
men at indklagede nu er afgået ved døden. På den anførte baggrund lægger klagenævnet til grund, at 
domænenavnet ”sektion12.dk” er registreret til brug for klageren.  
 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
”sektion12.dk” overført til sig. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 

A F G Ø R E L S E 
 
 
Registreringen af domænenavnet ”sektion12.dk” skal overføres til klageren, Sektions klub 12. 
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 11. juni 2020 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 
 
 


