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utfärdad den 20 april 1995.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ samt ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz skall ha följande lydelse.
1 § Vid 1994 års ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet
till kommun- och landstingsfullmäktige, vid 1995 års val till Europaparlamentet samt vid extra val till riksdagen och folkomröstning som
infaller före 1998 års motsvarande val får röstberättigade som vistas i
Förbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz rösta genom att från
samma land sända sina valsedlar till valnämnden med posten (brevröstning).
Vid brevröstning tillämpas bestämmelserna i vallagen (1972:620), om
inte annat följer av denna lag.
2 § Brevröstning skall gå till på följande sätt.
Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I
närvaro av två vittnen lägger han sedan in iordningställda valkuvert i ett
ytterkuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta. Därefter
skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att
han gjort på detta sätt och att försändelsen har ställts i ordning i Förbundsrepubliken Tyskland respektive Schweiz. På ytterkuvertet skall
väljaren också anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen
att väljaren egenhändigt undertecknat försäkran samt att de inte känner
till något förhållande som strider mot de uppgifter väljaren lämnat på
ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn
eller makens barn får inte vara vittne, och inte heller väljarens sambo
eller sambos barn.
Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra
stycket lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i ett
omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för
postbefordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i
allmän röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd, till
valnämnden i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den
särskilda röstlängden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972:620) skall finnas
tillgänglig.
Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och landstingsfullmäktige, vid val till Europaparlamentet och vid en folkomröstning får brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar
före valdagen och skall avges senast dagen före valdagen. Vid extra val
till riksdagen och folkomröstning samtidigt med sådana val får brev1
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röstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 20 dagar före valdagen. Väljaren skall på ytterkuvertet intyga att han inte ställt i ordning
försändelsen tidigare än vad som nu har sagts. Försändelsen skall anses
avgiven den dag då den är poststämplad. Brevröstningsförsändelsen bör
lämnas för postbefordran i så god tid att den kan beräknas vara valnämnden till hända senast andra dagen efter valdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av
år 1998.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Göran Schäder
(Justitiedepartementet)
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