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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                                                               

 

 

 

 

                                                           Protokoll hållet vid handläggning i Galoppöver- 

                                                           domstolen per capsulam i Stockholm den 6 juni 2022 

 

  

 

                                                          Ärende 3/2022 

 

 

PARTER; ej närvarande 

 

 

KLAGANDE:                                    Tränaren Kahlil De Burca 

                                                            

 

OMBUD:                                           Advokaten Maria Lamm 

 

 

MOTPART:                                     Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) 

                                                            

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:              Svensk Galopp Licens- och utbildningskommittés  

                                                           (Licenskommittén) beslut den 23 maj 2022  

 

 

SAKEN:                                           Ansökan om professionell tränarlicens;  

                                                          nu fråga om inhibition och interimistiskt beviljande 

                                                          av tränarlicens 

 

 

                                                         ------------------------------------------------- 

 

BAKGRUND 

  

Kahlil De Burca har tidigare haft av Svensk Galopp meddelad interimistisk professionell 

tränarlicens. Svensk Galopp förnyade inte Kahlil De Burcas licens efter den 28 februari i år  

med motivering att Kahlil De Burca sedan en tid haft omfattande skulder till Svensk Galopp.  

Kahlil De Burca ansökte därefter om professionell tränarlicens vilken Licenskommittén genom  

överklagade beslutet lämnade utan bifall. Licenskommittén angav som skäl för beslutet att  

Kahlil De Burca inte uppfyller de krav som 5 kap. 16 § 2 p. Licens- och registreringsreglementet  

ställer på tränarens personliga och ekonomiska förhållanden. 

 

YRKANDE  

 

Kahlil De Burca har yrkat att Galoppöverdomstolen med undanröjande av Licenskommitténs beslut ska 

bevilja honom professionell tränarlicens. 

 

Kahlil De Burca har i andra hand yrkat att Galoppöverdomstolen beviljar honom professionell 

tränarlicens villkorad av att betalning av upplupen hyresskuld kan bevisas. 
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Kahlil De Burca har yrkat att Galoppöverdomstolen inhiberar Licenskommitténs beslut att inte bevilja 

honom professionell tränarlicens och att Galoppöverdomstolen interimistiskt beviljar honom sådan 

licens till dess slutligt beslut meddelas av Galoppöverdomstolen i överklagade ärendet. 

 

Galoppöverdomstolen meddelar följande 

 

BESLUT 

 

Galoppöverdomstolen behandlar i detta beslut Kahlil De Burcas yrkande om inhibition och att 

Galoppöverdomstolen interimistiskt ska bevilja honom professionell tränarlicens. Prövningen av Kahlil 

De Burcas överklagande i sak kommer att ske i senare beslut.  

 

Enligt 9 kap. 1 § tredje stycket Licens- och registreringsreglementet gäller Licenskommitténs beslut 

enligt 5 kap. 16 § omedelbart, om inte annat anges i beslutet eller Galoppöverdomstolen meddelar 

interimistiskt eller slutligt beslut i ärendet.  

 

Galoppöverdomstolen har således behörighet att meddela inhibition i det överklagade ärendet. För att 

detta ska kunna ske, måste utöver de materiella förutsättningarna för inhibition vara uppfyllda, det även 

finnas ett beslut som träder istället för det inhiberade beslutet. Så är inte fallet här då Licenskommittén 

har lämnat Kahlil De Burcas ansökan om tränarlicens utan bifall. Annorlunda hade varit om 

Licenskommittén hade beslutat om återkallelse av Kahlil De Burcas interimistiska tränarlicens. I sådant 

fall hade ett beslut om inhibition av Galoppöverdomstolen av Licenskommitténs beslut fått till följd att 

den tidigare beviljade licensen hade gällt till dess att Galoppöverdomstolen meddelat nytt interimistiskt 

eller slutligt beslut i ärendet. Den situationen föreligger inte här. Galoppöverdomstolen lämnar därför 

Kahlil de Burcas yrkande om inhibition utan bifall. 

 

Kahlil De Burca har yrkat att Galoppöverdomstolens interimistiskt beviljar Kahlil De Burca 

professionell tränarlicens till dess slutligt beslut meddelas av Galoppöverdomstolen i överklagande 

ärendet. Licens- och registreringsreglementet ger inte Galoppöverdomstolen möjlighet att meddela ett 

sådant beslut. En annan reglering skulle strida mot instansordningens princip att en part ska ha möjlighet 

att få ett beslut överprövat i en högre instans. Galoppöverdomstolens roll enligt Skandinavisk Galopps 

regelverk är att överpröva beslut av lägre instans, inte att meddela beslut som om Galoppöverdomstolen 

vore första instans. Kahlil De Burcas yrkande om interimistisk tränarlicens ska följaktligen lämnas utan 

bifall 

 

Sammanfattning 

 

Galoppöverdomstolen lämnar Kahlil De Burcas yrkande om inhibition av Licenskommitténs beslut och 

att Galoppöverdomstolen interimistiskt ska bevilja Kahlil De Burca professionell tränarlicens till dess 

slutligt beslut meddelas av Galoppöverdomstolen i överklagande ärendet, utan bifall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, f.d. generalsekreteraren, jur 

kand Björn Eklund och verkställande direktören Christer Segner. Enhälligt. 


