
GALOPPÖVERDOMSTOLEN     

                                                                   Protokoll hållet vid handläggning i Galoppöver-   

                                                                   domstolen den 28 december 2015 i Stockholm.   

 

                                                                  Ärende nr 8/2015   

PARTER; EJ NÄRVARANDE    

 

KLAGANDE:                                            Jockeyn Carlos Lopez   

 

OMBUD (uppgivet):                                Advokaten (H) MNA Dag Holmen   

 

MOTPART:                                              Svensk Galopp AB genom administrative chefen                                               

                                                                  Helena Gärtner 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Galoppdomstolens vid Täby Galopp beslut                                                                             

                                                                 den 20 december 2015 i löpning nr 1                                                                     

 

SAKEN:                                                  Vägt in med viktförlust    

  

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

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Carlos Lopez (Kasbohm) för att ha vägt 

in med viktförlust om mer än 0,5 kg, till ridförbud den 3 och 10 januari 2016, 6 kap. 12 § och 8 kap. 

16 § p. 5 Reglemente för Galopptävlingar (RG) och Svensk Galopps riktlinjer för påföljder. Lokala 

galoppdomstolen diskvalificerade därvid hästen (RG 7 kap. 7 § 1 p) i löpningen. Lokala 

galoppdomstolen antecknade i sitt beslut att det inträffade bedömdes ha skett av oaktsamhet.    

 

Carlos Lopez yrkar att ridförbudet ska upphävas och att han inte ska betala överklagandeavgift. Carlos 

Lopez yrkar inhibition av ridförbudet.   

 

Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

 

Då de faktiska förhållandena i överklagade ärendet är ostridiga i och med att Carlos Lopez erkänner 

dessa, gäller Galoppöverdomstolens prövning rättsfrågor varför Galoppöverdomstolen avgör Carlos 

Lopez överklagande utan förhandling.  



Galoppöverdomstolen meddelar följande  

 

BESLUT 

 

Carlos Lopez har som grund för sitt överklagande anfört. Straffet är för strängt och står inte i rimligt 

förhållande till förseelsen när man ser på det konkreta resultatet av förseelsen. Utestängning av en 

jockey innebär yrkesförbud och är därför en mycket sträng straffsanktion. En sådan reaktion bör 

förbehållas de tillfällen när förseelsen har fått kvalificerad negativ effekt. När en häst diskvalificerats 

från en femte plats har emellertid diskvalifikationen haft minimal effekt för aktörerna i sporten, vare 

sig ägare, tränare eller spelare. Det har i lokala galoppdomstolens beslut hänvisats till RG 8 kap. 16 § 

5 p. Denna hänvisning är felaktig då den bestämmelsen gäller om ridning från start till mål och 

användningen av spö enligt 6 kap. 25 – 29 och 31 §§. Det är således en oriktig ”heimling” av beslutet 

som därför framstår som ”uheimlat” och därmed ”ugydig”. SG:s riktlinjer ger anvisningar om två 

dagars ridförbud vid diskvalifikation. Detta är emellertid bara riktlinjer och måste därför hanteras som 

en utgångspunkt för ”skjønnsutøvingen”. Lokala galoppdomstolen torde emellertid han känt sig 

bunden av riktlinjerna vilket är något annat och mer än det en riktlinje kan leda till. Vid straffmätning 

kan det utövas ”skjønn” med utgångspunkt i föreliggande riktlinjer. I Carlos Lopez fall är det inte 

korrekt att tillämpa straff för varje diskvalifikation utan att ta hänsyn till vad diskvalifikationen sker 

utifrån. Här blev hästen diskvalificerat från en vinstsumma om 8 000 SEK och ingen spelare har lidit 

någon förlust med minimal förlust av anseende för sporten som följd. I detta fall är förseelsens resultat 

så minimal att det framstår som oproportionerligt och därmed orimligt att reagera med två dagars 

ridförbud. 

Svensk Galopp har anfört. Den påföljd som Carlos Lopez har fått är rimlig och står i 

överensstämmelse med RG 8 kap. 16 § p. 3 samt Svensk Galopps riktlinjer för påföljder.  

 

Galoppöverdomstolens bedömning. 

 

Att lokala galoppdomstolen i sitt beslut har angivit RG 8 kap. 16 § p 5 som gäller ridning från start till 

mål och om användningen av spö enligt 6 kap. 25 – 29 och 31 §§ RG istället för p 3 som avser 

utvägning och invägning, innebär enligt Galoppöverdomstolen en uppenbar felskrivning från lokala 

galoppdomstolen sida då den i sitt beslut anger att Carlos Lopez har vägt in med viktförlust om mer än 

0,5 kg. Denna felskrivning innebär inte att lokala galoppdomstolens beslut därmed är ogiltigt. 

Galoppöverdomstolen tillämpar därvid principen iura novit curia, domstolen känner lagen. Carlos 

Lopez kan därför dömas för att ha vägt in med viktförlust om mer än 0,5 kg.  

Vad gäller påföljd delar Galoppöverdomstolen vad Carlos Lopes anför om Svensk Galopps riktlinjer. 

Dessa ska inte tillämpas automatiskt utan alla mer särpräglade förseelse ska bedömas individuellt med 

påföljder som kan ligga såväl över som under riktlinjerna. I detta fall delar emellertid 

Galoppöverdomstolen, lokala galoppdomstolens val av påföljd varför dess beslut ska fastställas. 

Galoppöverdomstolen beaktar därvid att hästens ägare gick miste om prispengar på grund av att Carlos 

Lopez vägde in med för låg vikt med diskvalificering av hästen som följd.  

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att Carlos Lopez 

döms enligt RG 8 kap. 16 § 3 p till ridförbud, de av lokala galoppdomstolen bestämda dagarna.  

Vid denna bedömning saknar Galoppöverdomstolens anledning att ta ställning till Carlos Lopez 

yrkande om inhibition.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, f.d. chefsåklagaren 

Staffan Strömer och fil kand, idrottsvetaren Anders Jonsson. Enhälligt. 


