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SANTRAUKA 

Lietuvoje yra vis dažniau yra girdimos diskusijos apie elektroninį balsavimą. Siūlymui 

įsivesti internetinį balsavimą pritaria 56% Lietuvos gyventojų, o Lietuvos XVI-osios Vyriausybės 

programoje net yra punktas, žadantis užtikrinti elektroninio balsavimo galimybę. 

Šiame dokumente yra analizuojami pagrindiniai demokratinės šalies rinkimų sistemos 

principai, kuriuos privalo užtikrinti balsavimo sistemos, išskiriami balsavimo sistemų tipai, jos yra 

palyginamos. Darbe taip pat yra nurodomi galimi elektroninių sistemų puolėjai, jų tikslai, atakos 

būdai, bei aptariami pagrindiniai kriptografijos įrankiai skirti grėsmėms eliminuoti. 

Norint pademonstruoti esamą internetinių balsavimo sistemų saugumo padėti, dokumente 

yra pateikiama kitų šalių patirtis, plačiau išanalizuojamos Norvegijos bei Estijos internetinio 

balsavimo sistemos. Analizės metu yra parodoma, kad kritiniai elektroninių balsavimo sistemų 

klausimai dar nėra išspręsti ir Lietuvai plačiu mastu įsivesti internetinio balsavimo sistemą nėra 

rekomenduojama. 

Raktiniai žodžiai: elektroninis balsavimas, internetinis balsavimas, kriptografija, 

kibernetinis saugumas, kibernetinės grėsmės, rinkimai Lietuvoje. 
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SUMMARY 

Lately there has been a lot of talk in Lithuania regarding electronic voting. 56% of 

Lithuanians would like to see internet voting as an option in their national elections. In the XVI 

Lithuanian Government's programme there even is a paragraph that promises to ensure the 

possibility of electronic voting. 

In this paper the author analyses the main electoral system principles of a democratic 

country, which must be ensured by the adopted voting system. Furthermore, the author 

distinguishes various types of voting systems and gives a brief comparison. The author also 

outlines the possible attackers of electronic systems, their targets, methods of attack and also 

addresses the key cryptographic tools designed to eliminate those threats. 

In order to demonstrate the current online voting systems security situation, the author 

reviews the experiences of other countries in regard to such systems. A more in depth analysis is 

given on Norwegian and Estonian internet voting systems. During the analysis, it is shown that the 

critical issues of electronic voting systems are not yet resolved and it is not recommended for 

Lithuania to deploy an internet voting system on a large scale. 

Keywords: electronic voting, internet voting, cryptography, cyber security, cyber threats, 

elections in Lithuania. 
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ĮVADAS 

Rinkimai buvo demokratijos pagrindas nuo jos šaknų senovės Graikijoje. Tuomet savo valiai 

išreikšti rinkėjai naudojo tokius metodus, kaip pakeltų rankų skaičiavimas, balsavimas žodžiu, ar 

akmenėlio įmetimas į urną.  Senovės Romos laikais rinkimuose buvo pradėtas naudoti popierius. 

Laikui bėgant technologijos nenumaldomai žengė į priekį ir nors gyvename skaitmeniniame 

amžiuje, tačiau jau kurį laiką daugelis šalių nesiryžta atsisakyti popieriaus savo rinkimuose. Kyla 

klausimas, kodėl negalime pereiti prie elektroninio balsavimo. Juk elektroniniai pavedimai, 

elektroninis parašas jau tapo įprasti mūsų gyvenime. Tačiau reikalavimas, kad rinkimai būtų slapti, 

paverčia balsavimo sistemos dizainą įdomiu ir nelengvu uždaviniu. Elektroninės bankininkystės 

atveju operacijos palieka aiškų ir atsekamą pėdsaką sistemoje. Tuo tarpu rinkimų atveju tiek 

kandidatas, kuriam rinkėjas skiria savo balsą, tiek pašaliniai žmonės negali žinoti iš kieno šis 

balsas atėjo. Kyla klausimas, kaip išlaikyti rinkėjų anonimiškumą ir taip pat įrodyti, kad rinkimų 

metu nebuvo sukčiauta. Balsavimo sistema turi ne tik nustatyti nugalėtoją, bet taip pat įtikinti 

pralaimėjusius, kad šie iš tikro pralaimėjo. 

Naujovių nori ir lietuviai. Vis dažniau girdime siūlymus Lietuvoje įvesti internetinį 

balsavimą, kuriam naujienų agentūros BNS užsakymu atliktoje apklausoje pritaria 56 procentai 

šalies gyventojų [1]. Lietuvos XVI-osios Vyriausybės programoje net yra punktas, žadantis 

užtikrinti elektroninio balsavimo internetu galimybę įvairaus lygio rinkimuose ir referendumuose 

[2]. Elektroninio balsavimo agituotojai žada paprastus, greitus, saugius rinkimus be popieriaus, 

neginčijamus rezultatus, greitą balsų skaičiavimą, padidėjusį rinkėjų aktyvumą ir sumažintą 

rinkimų savikainą. Visgi Seimas šių metų kovo mėnesį ir vėl atmetė siūlymą įteisinti internetinį 

balsavimą. Įteisinimui nepritariantys parlamentarai išsakė abejones, kad bus garantuojami skaidrūs 

rinkimų rezultatai, užtikrintas sistemos saugumas ir rinkėjų konfidencialumas. 

Internetinio balsavimo šalininkai dažnai nurodo sėkmingą kaimyninės Estijos pavyzdį. 

Tačiau sistemos negalime vadinti saugia remiantis tik tuo, kad iki šiol nebuvo aptikta bandymų 

sukčiauti. Kriptografija nestovi vietoje, bandymų įsilaužti galima tikėtis ateityje. Tai pat reiktų 

nepamiršti, kad atakos kibernetinėje erdvėje gali būti ir tylios. Blogiausias scenarijus būtų toks, jei 

piktavaliams sėkmingai pavyktų įsilaužti ir šie nepaliktų jokių nusikaltimo pėdsakų, kas gali būti 

įmanoma nesaugioje sistemoje. Nerimauti verčia ir tai, kad saugumo ekspertų atlikti tyrimai ne 

kartą parodė, kad Estijos sistemoje yra nemažai saugumo spragų, o šalies valdžia ne itin rimtai 

priėmė kritiką. Nepriklausomi tyrėjai net buvo apkaltinti dirbantys opozicijai, o internetinė 

balsavimo sistema pavadinta net per daug saugia [3]. 

Dar vienas neraminantis incidentas įvyko visai neseniai – programišių grupuotė 

„Anonymous“ įsilaužė į Filipinų rinkimų komisijos duomenų bazę. Atakos metu buvo nutekinta 
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338GB dydžio duomenų bazė, talpinanti privačius registruotų balsuotojų duomenis ir patalpinta 

viešai prieinamame serveryje. Puolimą įvykdę 20 bei 23 metų informacinių technologijų studijas 

neseniai baigę jaunuoliai buvo sulaikyti, tačiau žala jau buvo padaryta. Kaip motyvaciją išpuoliui 

jie įvardijo norą pademonstruoti rinkimų komisijai, kokia pažeidžiama yra jų sistema ir paskatinti 

įdiegti papildomas saugumo priemones. Rinkimai įvyko sistemą perkėlus į kitą serverį [4]. 

Neretai paprasti ir laiko patikrinti išradimai gali laimėti prieš komplikuotas, netikslumams ir 

netikėtumams jautrias naujoves. Neįmantrus popierinis žemėlapis išvykoje į gamtą yra 

patikimesnis nei geolokaciniai prietaisai. Šie gali išsikrauti, pamesti ryšį ar paprasčiausiai sugesti. 

Nelaimės atveju automobiliui panirus į vandenį, rankinis mašinos langų atidarymo mechanizmas 

greičiausiai veiks. Elektriniai langai tokiu atveju gali būti neveiksnūs. Renkantis tarp galimų 

variantų negalime remtis vien įmantrumu, taip pat svarbu yra praktiškumas ir patikimumas. 

Sąžiningi ir laisvi rinkimai demokratinėje šalyje yra visuotinio saugumo klausimas. Mitas, 

kad galime sukurti tobulas kompiuterines sistemas, kurios idealiai atitinka nurodytas specifikacijas 

yra klaidingas. Realios programų sistemos dažnai turi saugumo spragų ir yra pažeidžiamos. Netgi 

komercinė programinė įranga dažnai turi bent po vieną neatrastą trikį kas tūkstantį kodo eilučių. 

Tad sistemos savybės kyla iš realios implementacijos, o ne pradinių specifikacijų.  

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti elektroninio balsavimo sistemų išvystymo bei saugumo 

lygį ir įvertinti, ar Lietuvai yra verta įsivesti internetinio balsavimo sistemą rinkimams ir 

referendumams netolimoje ateityje. Plačiau bus analizuojamos internetinės sistemos, nes būtent 

internetinę balsavimo sistemą yra planuojama įdiegti Lietuvoje. Darbo tikslui pasiekti buvo 

sprendžiami šie uždaviniai: 

1. Išskirti balsavimo sistemų tipus, nurodyti jų privalumus ir trūkumus, sistemas palyginti. 

2. Apibrėžti pagrindinius principus, kuriuos turi įgyvendinti balsavimo sistema naudojama 

demokratiniuose rinkimuose. 

3. Nurodyti elektroninėje erdvėje kylančias grėsmes ir iššūkius, kurie gali sutrukdyti 

įgyvendinti apibrėžtus principus. 

4. Apibūdinti potencialius elektroninės sistemos puolėjus, nurodyti jų tikslus ir galimus 

taikinius. 

5. Pristatyti pagrindinius kriptografinius įrankius ir metodus, skirtus eliminuoti galimas 

grėsmes. 

6. Išanalizuoti kitų valstybių patirtį ir įvertinti ar jos įgyvendina patikimos rinkimų sistemos 

reikalavimus.  
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1. ELEKTRONINIO BALSAVIMO SAMPRATA 

 Balsavimo sistemų tipai 

Balsavimo sistemos tikslas yra sudaryti sąlygas rinkėjui išreikšti savo balsą, ar tai būtų 

valstybinio lygio svarbos klausimas referendume, ar rinkiminis procesas, kurio metu yra 

išrenkamas vienas ar keli tautos atstovai. Balsas tiesiogiai atspindi rinkėjo valią ir leidžia jam 

dalyvauti valstybės politiniuose procesuose. Jeigu balsavimo sistemai užtektų tik susumuoti balsus 

ir paskelbti nugalėtoją, jos įgyvendinimas būtų paprastas. Tačiau kai tiek yra pastatyta ant kortos, 

aklo pasitikėjimo nėra ir negali būti. Vienas iš pagrindinių klausimų apie bet kokią balsavimo 

sistemą turėtų būti – kokius įrodymus ši pateikia ir kodėl jie yra patikimi. Galime išskirti tris 

balsavimo sistemų tipus – popierines, elektronines bei mišrias sistemas (1 lentelė). 

1 lentelė. Balsavimo tipai 

Tipas 

Aplinka 
Popierinės 

sistemos 
Elektroninės sistemos Mišrios sistemos 

Kontroliuojama 

Balsavimas 

apylinkėse ant 

popierinio 

biuletenio 

Balsavimas apylinkėse 

pasitelkiant elektroninį 

prietaisą 

Balsavimas 

pasitelkiant tiek 

popierių, tiek 

elektroninį prietaisą 

Nekontroliuojama 
Balsavimas paštu Nuotolinis balsavimas 

elektroniniu prietaisu 

 

1.1.1 Popierinė balsavimo sistema 

Lietuviai kol kas pasikliauja popieriumi – piliečiai savo nuomonę išreiškia atėję į rinkimų 

apylinkę, užpildę popierinį rinkimų biuletenį ir įmetę jį į balsadėžę. Tam, kad nebūtų 

pažeidinėjama rinkimų tvarka, procesą prižiūri oficialūs stebėtojai. Aplinka yra kontroliuojama – 

užtikrinama, kad balsadėžė prieš rinkimų pradžią būtų tuščia, kad rinkėjams užpildant biuletenį 

nebūtų daromas spaudimas, kad nesąžiningi komisijos nariai neįmestų papildomų biuletenių. 

Užsienyje gyvenantys tautiečiai balsuoja arba atvykę į Lietuvos diplomatinę atstovybę, arba paštu 

(šiuo atveju aplinka yra nekontroliuojama). Popierių pakeisti yra sunku, nes ši laiko patikrinta 

technologija turi keletą svarbių bruožų: 

 Tiek žmonės, tiek elektronika gali popierių nesunkiai perskaityti ir ant jo rašyti. 

 Popierius yra patvarus ir ilgaamžis. 

 Rašymas ant popieriaus yra įpareigojantis. Rašalu užrašytą informaciją nėra taip paprasta 

pakeisti. Rezultate informacijos klastojimas tampa sudėtinga užduotimi. 
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1.1.2 Elektroninė balsavimo sistema 

Elektronine balsavimo sistema laikoma tokia sistema, kai balsai yra užfiksuojami ir 

suskaičiuojami skaitmeninėje erdvėje. Čia taipogi galime išskirti kontroliuojamos ir 

nekontroliuojamos aplinkos variantus. Prižiūrimos aplinkos atveju rinkėjai taip pat ateina į rinkimų 

apylinkes, tačiau vietoj popierinių biuletenių randa elektronines balsavimo mašinas. Rinkėjas 

mygtukais arba liečiamo ekrano pagalba atiduoda savo balsą, kuris yra išsaugomas kompiuterio 

atmintyje. Prie pačios mašinos rinkėjas prieiti negali – ši būna patalpinta dėžėje, kad būtų užkirstas 

kelias ką nors prijungti arba kištis prie elektronikos. Po rinkimų mašina dažniausiai išsaugo savo 

duomenis išorinėje atmintinėje, kurios pagalba balsai yra perkeliami į centrinį sumavimo 

kompiuterį. Nekontroliuojamos aplinkos atveju pilietis balsuoti gali iš bet kurios pasaulio vietos. 

Tam yra pasitelkiamas asmeninis elektroninis prietaisas, ar tai būtų kompiuteris ar išmanusis 

telefonas. Elektroninis balsavimas pateikia aiškių privalumų: 

 Kompiuteris susumuoja balsus gerokai greičiau, nei susumuotų žmonės. Taigi rezultatai 

gaunami sparčiau. 

 Žmonėms su negalia elektroninės sistemos yra labiau prieinamos. Balsavimo procesą 

akliesiems sistema gali pateikti garsiniu būdu (angl. „text-to-speech“). 

 Tautinėms mažumoms sistemą galima išversti į jiems geriau suprantamą kalbą.  

 Balsavimas yra gerokai supaprastinamas užsienyje gyvenantiems tautiečiams – jiems 

nereikia pildyti prašymų, jie nesijaučia atskirti. 

Balsavimo perkėlimas į skaitmeninę erdvę turi ir minusų – yra pametamos seniau minėtos 

popieriaus savybės ir įgyjami nauji pavojai. Elektroninės sistemos yra ypač pažeidžiamos tiek 

nekaltiems sistemos sutrikimams, tiek piktybiniams kenksmams. Iki šiol įsilaužimų per oficialų 

rinkimų periodą elektroninėse balsavimo sistemose nebuvo pastebėta, tačiau techninių sutrikimų 

buvo užfiksuota nemažai. Keletas pavyzdžių: 

 2004 metais Šiaurės Karolinos valstijoje rinkimų darbuotojai besinaudodami greito 

skenavimo aparatu pastebėjo, kad balsų sumai perkopus 32767 balsų skaičių, sistema 

pradėdavo skaičiuoti balsus nuo -32768. Kadangi tokio dalyko, kaip negatyvus balsai 

nėra, darbuotojai šį fenomeną interpretavo taip: sistema pirma skaičiuoja į viršų, o paskui 

atgal. Vėliau buvo išaiškinta, kad tai buvo paprasčiausia sveikojo skaičiaus perpildymo 

(angl. „integer overflow“) klaida [5]. 

 2005 metais Kalifornijos valstijoje rinkėjai pradėjo skųstis, kad elektroninės balsavimo 

mašinos užstringa bandant atiduoti savo balsą. Rinkimų stebėtojai buvo pasimetę. 

Nebuvo aišku, ar rinkėjo balsas buvo atiduotas, ar ne, ar leisti rinkėjui perbalsuoti iš 

naujo, ar ne. Išanalizavus sistemą buvo išsiaiškinta, kad dalis rinkėjų netyčiomis vilko 



   9 

 

pirštą per „Atiduoti balsą“ mygtuką ir sistema tai interpretavo, kaip „tempti ir paleisti“ 

(angl. „drag and drop“) komandą. Sistemos kūrėjai nebuvo numatę tokios operacijos, tad 

sistema užstrigdavo [6]. 

Šiuos trikius nėra taip paprasta ištaisyti, kaip gali atrodyti. Patikimos balsavimo sistemos 

turi būti sertifikuojamos. Čia ir iškyla problema norint ištaisyti spragas – sistemoje atlikus 

pakeitimus, ši ir vėl turi būti sertifikuota. Sertifikavimo procesas nėra nei pigus, nei greitas. 

1.1.3 Mišri balsavimo sistema 

Egzistuoja ir sistemos pasitelkiančios abejas technologijas. Pagrindas dažniausiai yra 

popierinis rinkimų biuletenis, kuriame rinkėjas pažymi savo pasirinkimą. Tuomet biuletenyje 

esanti informacija yra perduodama elektroninei sistemai, ar tai būtų perfokortomis ar optiniais 

skeneriais. Išsaugant tiek popierinius, tiek skaitmeninius rinkėjų balsus yra pasiekiamas svarbus 

rezultatas – rinkimų baigtis nepriklauso vien nuo korektiško programinės įrangos darbo. Popierius 

yra pasitelkiamas kaip antkaklis elektroninei balsavimo sistemai – primityvi technologija neleidžia 

moderniajai nuklysti nuo faktų. Tokiose sistemos taip pat galima pasitelkti riziką limituojančius 

auditus. Riziką limituojantys auditai vyksta taip: 

1. Pirmiausiai yra nustatomas pageidautinas pasitikėjimo lygis, tarkime 99%. 

2. Atsitiktiniu būdu rajonuose yra išrenkama balsų imtis. 

3. Palyginami rezultatai atlikus popierinių ir elektroninių biuletenių sumavimą. 

4. Jei rezultatai neatitinka pasirinkto pasitikėjimo lygio, imtis yra padidinama. 

5. Jeigu pasitikėjimo lygis yra pasiektas, galima skelbti rezultatus. Jeigu pasitikėjimo lygis 

ir toliau nėra pasiekiamas, tampa aišku, kad elektroninėje sistemoje yra problema.  

Tokiu būdų tikrinti sistemą yra gerokai pigiau, nei audituoti visą elektroninę sistemą, kurioje 

gali būti tūkstančiai eilučių kodo. 

 Elektroninių balsavimo sistemų principai 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra teigiama, kad rinkimai turi remtis visuotine, lygia, 

tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu [7]. Pagal šiuos reikalavimus, remiantis Europos 

Tarybos pasiūlytais standartais [8] ir atsižvelgiant į saugumo ekspertų rekomendacijas [9, 10, 11], 

galime apibrėžti šiuos pagrindinius principus elektroninei balsavimo sistemai. 

1.2.1 Saugumas ir patikimumas 

Sistemos pažeidimo atveju žala gali būti milžiniška, taigi yra svarbus sistemos korektiškas 

darbas. Balsuoti įmanoma turėtų būti tik įgaliotiems asmenims. Vieno asmens balsas negali būti 

viršesnis nei kito. To pasekoje sistemose kuriose leidžiama balsuoti ne vieną kartą, turi būti 

įskaitytas paskutinysis arba stipresnis asmens balsas (kai kuriose sistemose galima balsuoti tiek 
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elektronine forma, tiek atėjus į apylinkę ir užpildžius popierinį biuletenį. Sistemoje gali būti 

nurodyta sąlyga, kad popierinis balsas yra paskutinis ir lemiamas – anuliuoja rinkėjo elektroninį 

pasirinkimą, jei toks buvo). 

Sistema privalo užfiksuoti tikslų rinkėjo balsą – šis negali būti padirbtas, ištrintas arba be 

rinkėjo valios pakeistas. Sistemoje taipogi negali būti prarasti balsai net įvykus vienam ar  keletui 

gedimų, kaip elektros ar ryšio dingimas. Sistemoje negali būti įvesti padirbti balsai. 

1.2.2 Sistemos skaidrumas 

Pasitikėjimas rinkimų sistema yra viena iš esminių demokratinės valdžios teisėtumo 

prielaidų. Norint bet kokią sistemą laikyti saugia, kiekviena jos dalis turi būti atvira nuodugniam 

patikrinimui. Sistema turėtų būti atvirojo kodo ir prieinama publikai, kad ją galėtų išanalizuoti ne 

tik iš anksto paskirti asmenys. Patikimų trečiųjų šalių, kurios neturėtų jokių interesų rinkimų 

atžvilgiu dažniausiai nėra, todėl balsavimo sistema negali turėti besąlygiško pasitikėjimo. Ji turi 

pagrįsti savo rezultatus pateikdama rimtus ir patikimus įrodymus. Kitaip tariant, sistema turi būti 

visiško patikrinamumo (angl. „End-to-end verifiable“). 

Tačiau įrodymus reikia ne tik pateikti, bet ir sukurti sistemą, kurios pagalba šie būtų 

verifikuojami. Turėtų būti apibrėžta išsami ir aiški audito kontrolės schema, kuri užtikrintų, kad 

pateikti įrodymai patvirtina rezultatus. Svarbu atsiminti, kad verifikavimo sistemos pagrindinis 

rodiklis nėra teisingų verifikavimų skaičius. Mus dominantis rodiklis yra nesėkmių dažnis. Kuo 

daugiau verifikuotojų – tuo tikslesnė bus sistema. Bet nereikėtų viltingai tikėtis, kad rinkėjai 

neskatinami patys puls tikrinti savo balsus. Tam galėtų pasitarnauti edukacinės priemonės, 

išaiškinančios kaip reikia tikrinti savo balsą ir kodėl tai reikia daryti. Rinkėjams verifikavimas 

turėtų atrodyti natūralus žingsnis, o ne priverstinis. Jie turėtų suprasti, kad tik taip bus užtikrintas 

rinkimų saugumas. Taigi svarbu galvoti ne tik apie sistemos dizainą, bet ir apie visuomenės 

švietimą. 

1.2.3 Privalomasis slaptumas 

Vienas iš pagrindinių demokratinių rinkimų reikalavimų yra pasirinkimo laisvė. Jeigu 

balsavimas nėra anonimiškas, neįmanoma užtikrinti, kad rinkėjas nebus papirktas arba priverstas 

balsuoti prieš savo valią. Balsų pirkimas ar kitokie bandymai sukčiauti Lietuvoje nėra naujiena. 

Vien per 2015 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus buvo užfiksuoti 836 pranešimai apie 

galimus pažeidimus ir pradėti 38 ikiteisminiai tyrimai [12]. Todėl gera balsavimo sistema turi 

suteikti privalomąjį anonimiškumą – niekas negali būti tikras, už ką rinkėjas atidavė savo balsą. 

Rinkėjui nėra įmanoma uždrausti atskleisti savo balsą, tačiau jis neturėtų galėti įrodyti savo 
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pasirinkimo, net jei jis pats to nori. Taigi rinkėjai turi būti apsaugoti nuo savo pačių pagundų. Šią 

apsaugą suteikia rinkimų priverstinis anonimiškumas. 

Taip pat, kol vyksta rinkimų procesas, iš sistemos neturėtų būti įmanoma išgauti tarpinių 

rezultatų. Ši informacija galėtų įtakoti rinkėjo valią ir priversti jį pakeisti savo balsą.  

1.2.4 Prieinamumas 

Kad sistema nebūtų prieinama tik išskirtiniems rinkėjams, tarkime su techniniu išsilavinimu, 

ji turi būti suprantama ir paprasta naudoti kiekvienam žmogui. Neįgalieji taip pat turėtų galėti 

naudotis sistema be pašalinių asmenų pagalbos, kad ir pasinaudojant garsinėmis sistemos vedlio 

priemonėmis. Kad rinkimai įvyktų, rinkėjai privalo turėti stabilią ir patikimą pareigą prie sistemos. 

Turi būti užtikrinta, kad sistema būtų pasiekiama visą numatytąjį rinkimų laikotarpį, net iškilus 

techniniams nesklandumams. Rinkimai negali būti nukelti, taigi didžiulis dėmesys turi būti skirtas 

problemų prevencijai, o ne jų sprendimui po laiko. 
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 Elektroninio balsavimo sistemų principų konfliktai 

Apžvelgus visus iškeltus reikalavimus elektroninėms balsavimo sistemoms, galima 

pastebėti, kad vieni reikalavimai kertasi su kitais. Iš sistemos norime, kad ši užtikrintų rinkėjo 

anonimiškumą – jis niekam negalėtų įrodyti savo balso. Tačiau kitas reikalavimas sako, kad 

sistema turi būti skaidri ir ja negalima aklai pasitikėti – rinkėjas turi žinoti, kad jo balsas sistemoje 

buvo užskaitytas. Taigi faktas, kad reikia atskirti rinkėjo tapatybę nuo jo balso ir tuo pačiu metu 

įtikinti jį, kad sistema veikia korektiškai, paverčia elektroninės balsavimo sistemos dizainą iššūkių 

keliančia problema. 

Kai atsiranda konfliktuojantys reikalavimai, bet kokios sistemos įgyvendinimas tampa 

didesniu galvosūkiu. Vienas kitam prieštaraujantys reikalavimai didina sudėtingumą. 

Sudėtingumas dažniausiai pasireiškia išaugusiu kodo eilučių skaičiumi ir painiais techniniais 

sprendimais. Kuo daugiau eilučių kodo – tuo daugiau klaidų gali įvelti sistemos kūrėjai. Taigi 

didelis sudėtingumas tuo pačiu mažina sistemos saugą ir atsparumą spragoms. Negana to, kuo 

sudėtingesnė sistema, tuo ją sunkiau yra suprasti publikai. Jeigu visuomenei nebus įmanoma 

išaiškinti, kaip veikia sistema – nebus pasitikėjimo. Taigi vėl atsiranda papildomi konfliktai, nes 

apsibrėžėme saugumo ir prieinamumo reikalavimus. Balsavimo sistemos dizaine viskas sukasi 

aplink kompromisus (1 paveikslėlis). 

 

1 pav. Įtampa tarp balsavimo sistemos principų 

  

Paprastumas

     Saugumas

     PrieinamumasSkaidrumas

Slaptumas
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2. ELEKTRONINIO BALSAVIMO GRĖSMĖS 

 Grėsmių elektroninėje erdvėje apžvalga 

Kibernetinių grėsmių rizikos lygis kuo toliau tuo labiau auga. Lietuvos Respublikos 

nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERT-

LT duomenimis 2015 metais kibernetinių incidentų (kenkėjiška programinė įranga, informacinių 

sistemų užvaldymas, elektroninių paslaugų trikdymas ir kitos) buvo užregistruota 15 procentų 

daugiau nei 2014 metais (2 paveikslėlis). Didelė dalis šių incidentų buvo sukelta dėl fiziniams 

asmenins priklausančių įrenginių saugumo spragų [13]. 

 

2 pav. CERT-LT registruotų kibernetinių incidentų suvestinė. Adaptuota iš [13]. 

Lėšos, skiriamos kibernetiniam saugumui praeitais metais buvo didinamos, tačiau kaip 

ekspertai teigia – nepakankamai [14]. Pinigai saugumui dažnai yra skiriami nenoriai, nes šios lėšos 

yra skirtos problemų prevencijai ateityje. Esami kriptografiniai metodai laikui bėgant tik silpnėja, 

nes kompiuterinės technikos skaičiavimo galia auga. Kriptografija yra tarsi siena, o kriptografiniai 

metodai nusako kokio aukščio ir ilgio tvorą yra galima pastatyti. Deja, begalinio aukščio tvora 

neegzistuoja ir jos neprižiūrint nepageidaujami asmenys galiausiai vis vien ją sugebės perlipti (vis 

auganti kompiuterių skaičiavimų galia) arba rasti plyšį (spragos sistemoje). Pralaimi ta pusė, kuri 

negali palaikyti kitos pusės diktuojamo tempo. Taigi gaila, kad kartais yra nematoma kibernetinio 

saugumo teikiama nauda esamuoju laiku, nors laikui bėgant investicijos ir atsiperka. Tai vėl tik 

parodo nepakankamą visuomenės sąmoningumą ir informuotumą kibernetinio saugumo 

klausimais.  

Lietuvoje elektroninio balsavimo šalininkai iš karto nori įsivesti internetinį balsavimą. Tai 

yra ambicingas ir aukštos rizikos siekis, nes internetinis balsavimas susiduria su dideliu kiekiu 
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 Internetinis balsavimas ne tik paveldėja visas popierinio balsavimo ir lokalaus 

elektroninio balsavimo problemas, kaip trikiai, įsilaužimai iš vidaus ir kenkėjiškas kodas, 

bet papildomai atsiranda naujų galimų silpnųjų sistemos vietų. 

 Aplinka tampa nebekontroliuojama – internetinė sistema tampa pasiekiama bet kurio 

žmogaus, organizacijos ar šalies institucijų atakoms iš bet kurios pasaulio. Ir visos šios 

atakos gali būti atliekamos vienu metu. Tai pat tokie puolimai gali išeiti iš šalies įstatymų 

ribų ir net nustačius pažeidėjus, juos nubausti gali būti neįmanoma. 

 Balsai tampa pažeidžiami dar prieš jiems pasiekiant rinkimų serverius – pavojų kelia 

užkrėsta balsuotojų elektroninė technika, nesaugus ryšio kanalas. 

 Sistemą prijungtus prie interneto, ši tampa nebeuždara sistema. Laikui bėgant keičiasi 

tiek klientų naudojama techninė įranga, tiek programinė įranga – išleidžiami naršyklių, 

operacinių sistemų atnaujinimai, kuriami naujos kartos kriptografiniai metodai. Išauga 

sistemos išlaikymo kaina, ją privalu nuolatos adaptuoti prie aplinkos pokyčių. 

Atsižvelgiant į galimų grėsmių kiekį ir svarbą, kyla klausimas – ar esame pasiruošę 

internetinėms balsavimo sistemoms. Juk vienas iš pagrindinių su elektroninio balsavimo įdiegimu 

siejamų klausimų yra saugumo užtikrinimas nuo kibernetinių atakų ir galimo manipuliavimo 

rezultatais prevencija, o kibernetinėje aplinkoje įsibrovėlių apstu. Galimų išpuolių prieš 

elektronines balsavimo sistemas vykdytojus galime suskirstyti į dvi pagrindines grupes – 

valstybinio lygmens puolėjus ir su valstybėmis nesiejamus puolėjus. 

2.1.1 Valstybinio lygmens puolėjai 

Šiais laikais karas tarp valstybių vyksta ne tik mūšio lauke, bet ir keliasi į kibernetinę erdvę. 

Kibernetinių atakų tikslas – pasėti paniką, užkirsti kelią informacijai, pakenkti įvairių sistemų 

darbui, kurių sutrikdymas turėtų kritinę reikšmę kasdieniniam žmonių gyvenimui, pridaryti 

finansinių nuostolių, gauti informacijos, kurią galėtų panaudoti šnipinėjimui arba kontržvalgybai 

ar net visai destabilizuoti puolamą šalį. Viena iš pirmųjų daugiausiai dėmesio sulaukusių užpultų 

šalių buvo Estija. Ji tapo kibernetinės agresijos taikiniu 2007 metais, kai nusprendė perkelti 

Antrajame pasauliniame kare žuvusiems rusams skirtą kario paminklą į užmiestyje esančias 

kapines. Atakos metu buvo sutrikdytas dviejų pagrindinių šalies bankų darbas, neveikė pagalbos 

skambučių centras. Vienas iš bankų pranešė apie 1 milijono dolerių nuostolį dėl šio išpuolio [15]. 

Lietuva taip pat yra nuolatos puolama. Didžiausia grėsmę pastaraisiais metais kėlė su Rusija susiję 

kibernetiniai įsibrovėliai. Šių subjektų taikiniai – įvairios vyriausybinės įstaigos (ypač Užsienio 

reikalų ministerija), kritinės infrastuktūros objektai (pramonės, telekomunikacijų, energetikos) 

[16].  Taigi yra labai tikėtina, kad įvedus internetinę balsavimo sistemą, ši iškart taps nauju 

taikiniu. 
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2.1.2 Individualūs puolėjai 

Su valstybėmis nesusijusių individų ar jų grupių tarpe taip pat gali atsirasti potencialių 

užpuolėjų. Juos galime išskirti į piktybinius ir nepiktybinius. 

Nepiktybiniais įsilaužėliais gali patapti tiesiog techninį išsilavinimą turintys elektroninės 

balsavimo sistemos naudotojai. Tarp įprastų vartotojų kartais atsiranda norinčių išbandyti savo 

jėgas prieš sistemą. Tokių įsilaužėlių mėgėjų vienas iš tikslų gali būti paprasčiausiai pačių 

užsibrėžtas iššūkis pademonstruoti savo sugebėjimus įveikiant balsavimo sistemos apsaugas. 

Pasitaiko ir tokių individų, kurie yra susirūpinę nepatikimomis sistemomis. Jų tikslas – atskleisti, 

kad elektroninė sistema nėra saugi, pademonstruoti sistemoje esančias spragas ir įrodyti, kad šios 

turi būti ištaisytos arba sistema iš viso negali būti naudojama. Kartais bandymas įsilaužti gali būti 

net pageidautinas. 2010 metais Vašingtone buvo sukurta internetinio balsavimo sistema, kuri 

turėjo leisti svetur išvykusiems piliečiams balsuoti nuotoliniu būdu. Likus porai savaičių iki 

rinkimų, sistemos kūrėjai suorganizavo parodomuosius rinkimus. Norėdami pademonstruoti, kad 

sistema yra saugi, jie pakvietė aktyvistus pabandyti nulaužti sistemą. Praėjus dviem paroms nuo 

sistemos paleidimo, Profesorius J. Alex Halderman iš Mičigano universiteto ir jo komanda jau 

buvo perėmusi beveik visą sistemos valdymą [17]. Visgi įsilaužiant be išankstinio kvietimo gali 

laukti nemalonumai. 2015 metų gruodį kibernetinio saugumo tyrėjas David Michael Levin 

sėkmingai įsilaužė į Floridos rinkimų sistemą ir gavo prieigą prie neužšifruotos rinkimų duomenų 

bazės. Apie aptiktas sistemos spragas jis pranešė atsakingiems asmenims, jos buvo ištaisytos. 

Visgi leidimas atlikti įsiskverbimo į sistemą testą iš anksto nebuvo suteiktas ir todėl jam buvo 

pateikti kaltinimai dėl įsilaužimo [18]. 

Didesnį pavojų kelia įsilaužėliai linkintys pikto. Tai gali būti individualūs piktybiniai 

asmenys arba nusikalstamos organizacijos, kurios puola sistemas vedamos asmeninių, finansinių 

ar kitų paskatų. Vienas iš tikslų gali būti siekis pavogti asmeninę rinkėjų informaciją, kurią vėliau 

parduotų už didžiausią pasiūlytą kainą. Kitas galimas tikslas – balsų manipuliavimas ir rinkimų 

pakreipimas jų norima eiga. Jei elektroninė sistema tampa teroristinės grupuotės taikiniu – tikslas 

gali paprasčiausiai būti sistemos darbo trikdymas ir chaoso kėlimas.  
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 Elektroninio balsavimo sistemų atakų taikiniai 

Internetinėje balsavimo sistemoje puolamas gali būti bet kuris mazgas (3 paveikslėlis). 

Elektroninė sistema pažeista gali būti visu jos gyvavimo laikotarpiu. Puolėjai gali bandyti paveikti 

tiek sistemos kūrėjus, tiek rinkimų organizatorius, tiek pačius rinkėjus ar jų elektroninę techniką. 

Toliau yra pateikiami pagrindiniai pažeidimo būdai. Bendra jų apžvalgą – 2-oje lentelėje. 

 

3 pav. Internetinio balsavimo tinklas ir atakų taikiniai 

2.2.1 Elektroninės sistemos kūrėjai bei oficialūs rinkimų organizatoriai 

Elektroninės sistemos kūrėjai ir rinkimų organizatoriai gali būti pažeidžiami panašioms 

atakoms. Visų pirma, taikiniu gali tapti pati elektroninė balsavimo sistema. Pažeidėjai gali bandyti 

paveikti sistemos darbą, kad ši sukčiautų. Kenkėjiškas kodas gali būti įterptas tiek elektroninės 

sistemos kūrimo metu tiekėjo tinkle, tiek balsavimo metu rinkimų organizatorių tinkle. Taigi 

svarbu būti tikriems, kad naudojamės ta programine įranga, kuria manome esą naudojantis. 

Kitas taikinys sistemoje gali būti duomenų bazės, talpinančios rinkėjų privačią informaciją 

ar net jų balsus. Net jei duomenų bazė yra užšifruota ir neįveikiama su šių laikų technine įranga, 

mokslas nestovi vietoje – kompiuterių skaičiavimo galia tik auga. Rinkėjo anonimiškumo 

išlaikymas ir korektiškas sistemos balsų skaičiavimas yra vieni iš pagrindinių principų, kurie 

privalo būti užtikrinti. 

Tačiau tai ne vienintelės grėsmės tykančios elektroninių sistemų. Sistema privalo būti atspari 

ir nuo atakų iš vidaus. Dažniausiai tai reiškia, kad puolėjas yra pažįstamas asmuo (sistemos 

programuotojas, dizaineris, administratorius ar kitas darbuotojas), kuris turi aukštesnį pasitikėjimo 

lygį nei pašaliniai asmenys. Didesnis pasitikėjimas pasireiškia didesne prieiga prie sistemos dalių. 

Jokia sistemos dalis ar oficialus rinkimų vykdytojas negali turėti galimybės nepastebėtai 

pasisavinti slaptos informacijos, paveikti ar kitaip sutrikdyti sistemos darbą ir pakeisti rinkimų 

baigtį. 
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Sistemos tinklas taip pat gali būti puolamas iš išorės. Jeigu įsibrovėliu pavyksta pralaužti 

tinklo gynybas, jis gali pilnai arba dalinai užvaldyti sistemą ir nepastebėtai pažeisti sistemos 

integralumą. 

2.2.2 Rinkėjai ir jų techninė įranga 

Remiantis kibernetinio saugumo kompanijos Kaspersky Lab duomenimis, 2015 metais kas 

trečias personalus kompiuteris buvo užpultas bent kartą [19]. Kenkėjiškos programinės įrangos 

pagalba užpuolėjai gali sekti rinkėjo balsavimo tendencijas ar net pakeisti jo balsą. Atrasti, kad 

kompiuterinė technika buvo užkrėsta nėra lengva net patyrusiems vartotojams, nes kenkėjiškas 

kodas gali sistemoje dirbti tyliu rėžimu. Kenksmingo kodo kūrėjai taip pat gali išvengti 

antivirusinių programų vengdami joms žinomų šablonų (angl. „Signatures“). Ataka gali įvykti dar 

prieš visas balso šifravimo ir autentifikavimo procedūras, tad nustatyti pažeidimą gali būti labai 

sunku ar net neįmanoma. Atlikęs savo darbą kenkėjiškas kodas gali tiesiog susinaikinti ir pašalinti 

visus įkalčius. 

Dažnai rinkėjų organizatoriai šią problemą bando spręsti siūlydami savo balsą verifikuoti. 

Vienas iš verifikavimo būdų pasitelkia programėlę išmaniuosiuose telefonuose. Naujai 

sukuriamos kenkėjiškos programinės įrangos kiekis mobiliuosiuose prietaisuose per pastaruosius 

metus išaugo trigubai [20]. Tai vėl kelia problemų, nes rinkimus bandantys paveikti individai gali 

būti užkrėtę ir verifikavimui skirtą programinę įrangą. 

Tačiau atakų taikiniu gali tapti ir patys klientai. Internetinio balsavimo atveju aplinka nėra 

kontroliuojama. Rinkėjus reikia apsaugoti nuo galimo spaudimo iš trečių asmenų, ar tai būtų 

individas siūlantis materialinę naudą, ar grasinantis ginklu užpuolikas, ar tiesiog šeimos narys. 

2.2.3 Komunikacijų ryšys tarp kliento ir serverio 

Rinkėjui norint balsuoti nuotoliniu būdų, jo balsas turi nueiti nuo taško A (rinkėjo esamos 

vietos) iki taško B (rinkimų serverio). Praeitame poskyryje buvo apibrėžtos galimos atakos tiek 

taškui A, tiek taškui B, tačiau tinklo jungtis tarp dviejų punktų irgi gali būti pažeidžiama. Internetas 

pats savaime nėra saugus ir patikimas kanalas perduodantis įrodymus apie rinkėjo valią. Keletas 

galimų variantų, kaip asmens privatumas ir balso korektiškumas gali būti pažeistas duomenų 

perdavimo metu: 

 Nesaugus bevielis ryšys – jei auka jungiasi prie tinklo silpnai arba visai neužšifruotu 

bevieliu ryšiu, piktavalis gali pasyviai stebėti perdavimo kanalą ir skaityti siunčiamus 

pranešimus. 

 „Žmogaus viduryje“ (angl. „MitM, Man in the Middle“) ataka – užpuolikas kanale 

įsiterpia į vidury tarp taško A ir B. Rinkėjui atrodo, kad jis bendrauja tiesiogiai su 
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oficialiu rinkimų serveriu, tačiau iš tiesų pokalbį kontroliuoja užpuolikas. Šis gali 

perskaityti visą siunčiamą informaciją, pakeisti dalį jos, apsimesti esantis taškas A ir 

siųsti pranešimus taškui B arba atvirkščiai. Šiai atakai gali būti pasitelkiamas toks 

prietaisas, kaip „blogasis brolis dvynys maršrutizatorius“ (angl. „Evil Twin Router“). Šis 

apsimeta esąs tikrasis maršrutizatorius, gali turėti tokį patį pavadinimą, net prisijungimo 

puslapį, tačiau iš tikro yra valdomas piktavalių. 

  „Sričių vardų sistemos padirbinėjimas“ (angl. „DNS spoofing“) – puolėjai užkrečia 

DNS podėlį (angl. „DNS cache“). Vartotojas bandydamas patekti į oficialią rinkimų 

svetainę yra nukreipiamas į apgaulingą svetainę. Šį gali atrodyti kaip tikroji, tačiau iš 

tikro yra valdoma užpuolikų. 

Visgi daugeliui šių problemų spręsti gali būti pasitelkti kriptografiniai metodai. Daugiau 

nerimo kelia atakos nukreiptos prieš tinklo prieinamumą. Šių atakų pagrindinis tikslas yra iš viso 

nutraukti ryšį tarp taško A ir taško B. Internetinio balsavimo atveju – neleisti rinkėjui pasiekti 

rinkimų serverio. Šiam tikslui pasiekti gali būti pasitelkiama „Plataus masto atkirtimo nuo 

paslaugos ataka“ (angl. „DDoS, Distributed Denial of Service“). Šių atakų pagrindinės strategijos 

yra tokios: 

 Atakuoti tinklo pralaidumą – siekiama perpildyti aukos tinklo pajėgumą arba išnaudoti 

duomenų limitą taip padarant ją neprieinamą. 

 Atakuoti aukos resursus – siekiama išeikvoti aukos techninės įrangos resursus taip 

perkraunant aukos sistemą ir paverčiant ją neveiksnia. 

 Piktnaudžiauti programinės įrangos spragomis – siekiama pasinaudojant programinėje 

įrangoje esančia klaida paversti sistemą neveiksnia. 

Šios strategijos gali būti nukreiptos tiek prieš rinkimų tinklą, tiek prieš individualius 

rinkėjus. DDoS tipo atakos yra ypač populiarios, nes jas yra nesunku įgyvendinti, keblu sustabdyti 

ir jos yra ypač efektyvios. Paprasčiausias atakas gali įvykdyti minimalius techninius sugebėjimus 

turintis žmogus – galybę automatizuotų įrankių atlikti puolimui labai nesunku rasti internete. 

Savaime suprantama, internetinės balsavimo sistemos puolimo atveju galima tikėtis ženkliai 

sudėtingesnių atakų, galimai iš puolėjų su valstybės lygio resursais. Tokios plataus mąsto atakos 

gali smogti virš 500 gigabitų per sekundę sparta ir bombarduoti serverį virš 50 milijonų paketų per 

sekundę [21]. 
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2 lentelė. Galimi neleistini veiksmai ir jų vykdytojai. Adaptuota iš [22]. 

Vykdytojas 

 

Veiksmas 

Rinkėjas (prieiga 

prie kito asmens 

duomenų) 

Rinkimų 

darbuotojas 

Interneto 

tiekėjas 

Programinės 

įrangos 

tiekėjas 

Techninės 

įrangos 

tiekėjas 

Įsilaužėlis 

Balsuoti daugiau nei 

vieną kartą 
X X X   X 

Piktnaudžiauti sistemos 

administracinėmis 

teisėmis 

X X  X X X 

Keisti sistemos 

konfigūraciją 
 X  X X X 

Kurti, keisti, trinti 

balsus 
 X X X X X 

Atskleisti už ką kas 

balsavo 
 X X X X X 

Klastoti audito registrą  X  X X X 

Uždelsti rinkimų 

pradžią 
 X X X X X 

Įterpti tyčines saugumo 

spragas 
 X X X X X 
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3. ELEKTRONINIO BALSAVIMO SAUGA 

Žmonėms nuo senų laikų reikėjo priemonės bendrauti tarpusavyje neatskleidžiant 

informacijos trečioms šalims. Laikui bėgant buvo vystomos įvairios technikos slaptiems 

pranešimams siųsti, o įvairios kriptosistemos buvo pradėtos naudoti jau Romos imperijos laikais. 

Pirmosios kriptosistemos pasikliovė pačio šifravimo algoritmo slėpimu. Pastebėjus, kad to negana, 

buvo pradėti slėpti naudojamo algoritmo parametrai – slapti raktai. Antrojo pasaulinio karo metu 

Vokietija savo komunikacijai šifruoti naudojo žymiąją elektromechaninę mašiną „Enigmą“, kuriai 

raktas buvo keičiamas kiekvieną vidurnaktį. Elektroninio balsavimo atveju tokios kriptosistemos, 

kurios remiasi rakto, o ne algoritmo slėpimu, yra labiau tinkamos. Algoritmo „saugumas per 

miglą“ (angl. “Security through obscurity“) neleistų visuomenei būti tikrai dėl jo saugumo ir keltų 

nepasitikėjimą. 

Kriptografiją šiais laikais galima apibūdinti kaip duomenų apsaugos uždavinių sprendimo 

matematiniais metodais mokslą [23, 24, 25]. Kriptografija nagrinėja metodus ir technologijas, 

skirtus šifruoti ir dešifruoti informaciją, naudojant slaptą raktą. Pagrindiniai kriptografijos tikslai 

yra užtikrinti informacijos slaptumą, vientisumą ir autentiškumą. Jeigu taškas A ir taškas B 

informacijos kanalui apsaugoti naudoja tinkamus kriptografijos metodus, net ir turint šio kanalo 

kontrolę įsibrovėliui turėtų būti sunku perimti ar pakeisti informaciją nepastebėtam. Verta 

pastebėti, kad įveikti kriptografinę duomenų apsaugą taip pat yra įmanoma. Mokslas tiriantis 

kriptografinių apsaugos algoritmų patikimumą yra vadinamas kriptoanalize. Kriptosistemų 

saugumas yra vertinamas taip: 

 Besąlygiškai saugi – net ir su beribiais skaičiavimo ištekliais be rakto neįmanoma 

iššifruoti pranešimo. 

 Skaičiavimo požiūriu saugi – sistemos šifras negali būti įveiktas su šių dienų 

technologijomis per užsibrėžtą laiko tarpą. 

 Euristiškai saugi – buvo atlikta tam tikra analizė, tačiau kriptosistemos šifro įveikti 

nepavyko. 

Toliau bus pateikiami pagrindiniai kriptografiniai įrankiai ir metodai, kurie yra naudojami 

kaip pagrindas konstruojant sudėtingesnius kriptografinius sprendimus ir jų kombinacijas 

elektroninėse balsavimo sistemose. 

 Slaptojo rakto kriptosistemos 

Slaptojo rakto (angl. “Private Key”) kriptosistemos dar yra vadinamos simetrinėmis. Iki 

1976 metų tai buvo vienintelis kriptosistemos tipas. Jos pasižymi tuo, jog ir šifravimui ir 

dešifravimui yra naudojamas tas pats raktas. Šis turi išlikti slaptas, nes jį žinant yra įmanoma 
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dešifruoti pranešimus. Kriptosistema yra vadinama blokine, jei pradinis tekstas prieš šifravimą yra 

išskirstomas fiksuoto dydžio blokais. Kriptosistema yra vadinama srautine, jei šifravimas vyksta 

bitas po bito. Didžiausia simetrinės kriptosistemos problema yra saugus slaptojo rakto perdavimas 

norimai pusei –  prieš pradedant šifruoti šiuo būdu, pirmiausiai reikia rasti saugų kanalą. Slaptojo 

rakto kriptosistema taipogi neapsaugo nuo galimo pranešimų padirbinėjimo – užpuolėjas 

turėdamas raktą gali apsimesti asmeniu bet kurioje ryšio pusėje. Daugėjant ryšio naudotojų taip 

pat iškyla raktų valdymo problema. Kiekviena kanalo pora saugumo sumetimais privalo turėti 

skirtingą raktą. 

 Viešojo rakto kriptosistemos 

Viešojo rakto (angl. “Public Key”) kriptosistemos dar yra vadinamos asimetrinėmis. Šiose 

sistemose dešifravimo raktas skiriasi nuo šifravimo rakto. Šifravimo raktas yra prieinamas viešai, 

pranešimą užkoduoti gali bet kas. Dešifravimo raktas yra paliekamas privatus – tik jo turėtojas gali 

atkoduoti pranešimą. Šią sistemą galima iliustruoti taip: 

1. Jonas viešoje vietoje padeda dėžutę su atvira spyna. 

2. Birutė nori perduoti Jonui informaciją. Ji dokumentus įdeda į dėžutę, ją uždaro ir 

užspaudžia spyną. Rakto spynos uždarymui nereikia. Rakto spynos atidarymui Birutė 

neturi, taigi net ji pati nebegali pasiekti slaptų dokumentų dėžutės viduje. 

3. Birutė paštu siunčia dėžutę Jonui. Paštininkas ar kitas pašalinis asmuo atidaryti jos 

negali, nes neturi rakto nuo spynos. Dėžutei atkeliavus pas Joną, šis turi raktą nuo spynos 

ir gali pasiekti slaptą informaciją. 

Savaime suprantama, tokiose sistemose žinant šifravimo raktą turi būti sunku rasti 

dešifravimo raktą. Viešo rakto kriptosistemose paprastai yra pasitelkiamos vienos krypties 

funkcijos (angl. “One-way functions”) – funkcijos reikšmę apskaičiuoti yra paprasta, bet jos 

atvirkštinės funkcijos reikšmę be papildomo parametro apskaičiuoti yra sunku. Tas parametras ir 

yra slaptas raktas. 

 Maišymo funkcijos bei skaitmeninis parašas 

Maišymo funkcija (angl. “Hash“) yra tokia funkcija, kuri bet kokio baigtinio ilgio ženklų 

eilutei priskiria fiksuoto ilgio eilutę. Ši dar yra vadinama pranešimo santrauka. Skaičiuojant 

maišymo reikšmę tai pačiai įvesčiai kelis kartus yra visada gaunamas tas pats rezultatas. Ideali 

kriptografinė maišos funkcija turi tokias savybes: 

 Vienakryptė – turint pranešimo santrauką skaičiavimų prasme rasti atitinkamą pranešimą 

yra neįmanoma. 

 Atspari sutapimams – skaičiavimų požiūriu neturi būti įmanoma, kad skirtingų 

pranešimų santraukos sutaptų. 
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 Lengvai skaičiuojama – pranešimo santraukos skaičiavimas turėtų būti nesunkus ir 

nereikalauti daug resursų. 

Skaitmeninis parašas (dar vadinamas elektroniniu) yra naudojamas, kai norima įrodyti 

pranešimo tapatumą ir vientisumą. Kitaip tariant, skaitmeniniu parašu yra užtikrinama, kad 

pranešimas buvo siųstas tikrojo siuntėjo ir pakeliui nebuvo modifikuotas. Autentifikavimo 

procesas susideda iš dviejų žingsnių – pranešimo pasirašymo ir jo verifikavimo. Skaitmeninio 

parašo įgyvendinimui yra pasitelkiama viešojo rakto kriptosistema, tačiau žingsniai yra atliekami 

kita tvarka. Paprastai elektroninis parašas yra kuriamas pasitelkus kriptografinę maišymo funkciją. 

Kaip pavyzdys yra pateikiama RSA elektroninio parašo schema: 

1. Žinutės siuntėjas apskaičiuoja pranešimo santrauką ir ją užkoduoja savo privačiu raktu. 

Tai ir yra elektroninis parašas. Kadangi tik jis vienas turi slaptąjį raktą, niekas kitas negali 

už jį pasirašyti jo asmeninio pranešimo. Užtat bet kas gali šį parašą patikrinti, nes viešas 

raktas yra prieinamas visiems. 

2. Pranešimas yra siunčiamas gavėjui kartu su parašu. 

3. Žinutės gavėjas pats apskaičiuoja pranešimo santrauką. Jis taip pat turi prieigą prie 

siuntėjo viešojo rakto, todėl gali palyginti savo apskaičiuotą santrauką su pradine 

siuntėjo santrauka. Jei šios sutampa, žinutės gavėjas yra tikras, kad pranešimas yra 

autentiškas. 

 Nulinio žinojimo įrodymas 

Visiško patikrinamumo sistemose dažnai yra naudojamas nulinio žinojimo įrodymo (angl. 

“Zero knowledge proof“) protokolas [26, 27]. Jo metu tikrintojui yra bandoma įrodyti, kad 

pareiškimas yra tiesa, daugiau neatskleidžiant jokios informacijos. Jeigu pareiškimas išties yra 

tiesa, sąžiningas tikrintojas bus įtikintas. Jeigu pareiškimas yra melagingas, joks sukčiautojas 

negalės įtikinti tikrintojo. Paprastas pavyzdys, kaip veikia šis protokolas: 

1. Jonas turi du beveik identiškus kamuolius, juos skiria tik spalva. Vienas yra raudonas, 

kitas žalias. 

2. Skeptiškas Jono draugas su sutrikusiu spalvų matymu netiki, kad kamuoliai skiriasi. Jam 

jie atrodo visiškai identiški. 

3. Jonas nori įrodyti, kad kamuoliai visgi skiriasi, bet dėl vienos ar kitos priežasties Jonas 

nenori, kad jo draugas sužinotų, kuris kamuolys yra kurios spalvos. Tai yra paslaptis. 

4. Jonas duoda po vieną kamuolį į ranką draugui ir liepia juos paslėpti už nugaros. Dabar 

jo draugas gali kamuolius apkeisti vietomis, arba ne (50% tikimybė). 

5. Galiausiai draugas vėl parodo kamuolius Jonui. Šis atsižvelgdamas į spalvą gali pasakyti, 

ar kamuoliai buvo apkeisti vietomis. 
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6. Tai galima pakartoti n kartų, kol galimybė Jonui atspėti atsitiktiniu būdų ar kamuoliai 

buvo sumaišyti ar ne, tampa pakankamai maža. Jono draugas įsitikina, kad kamuoliai yra 

skirtingų spalvų. Jonas šią paslaptį žino, o Jono draugas ne. 

Nulinio žinojimo įrodymai yra naudojami įvairiuose kriptografiniuose metoduose, siekiant 

užtikrinti, kad nėra sukčiaujama. Vienas iš pavyzdžių yra maišymo tinklai. Vartotojo balsas, prieš 

pasiekdamas rinkimų serverį gali būti praleidžiamas per daugelį skirtingų tinklų, kurių kiekvienas 

iš jų sumaišo balso šifrą. Norint patikrinti, ar kuris iš tinklų nesukčiauja, jam yra metamas iššūkis 

įrodyti, kad šis iš tikro sumaišė balso šifrą. 
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4. KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS 

Elektroninio balsavimo sistemų įgyvendinimas kitose šalyse toli gražu nebuvo sklandus 

[28]. Jungtinėse Amerikos Valstijose po 2000 ir 2004 metų rinkimų nepasitikėjimas kompanijos 

„Diebold“ elektroninio balsavimo aparatais pasiekė tokį lygį, kad kabelinės televizijos tinklas 

HBO išleido dokumentinį filmą „Hacking Democracy“ („Įsilaužiant į demokratiją“) [29]. Filme 

buvo išaiškinti rinkimų auditavimo proceso pažeidimai, pademonstruota kaip balsų skaičių galima 

pakeisti tiesiog pačioje duomenų bazėje, kaip galima įterpti kenkėjišką kodą į atminties korteles ir 

jo pagalba įtakoti rinkimų baigtį. Su panašiomis elektroninio balsavimo problemomis susidūrė ir 

Indija [30], ir Didžioji Britanija [31], ir Airija [32] ir kitos šalys. 

Kai kurios šalys net atsisakė elektroninio balsavimo iš viso. Nyderlanduose nuo 1997 metų 

galiojęs įstatymas leidžiantis rinkimuose naudoti elektronines mašinas 2007 metais buvo 

panaikintas [33]. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai aktyvistų grupuotė „Wij vertrouwen 

stemcomputers niet” („Mes nepasitikime balsavimo kompiuteriais“) internete ir televizijoje 

išplatino tyrimą atskleidžiantį rimtas saugumo spragas [34]. Sistema buvo pažeidžiama fiziškai – 

šabloninį atsarginį raktą nuo elektroninio prietaiso dėžutės buvo galima užsisakyti internete už 

maždaug vieno euro kainą, programinę įrangą buvo galima perprogramuoti sukčiauti ir net žaisti 

šachmatais, su paprastu trumpųjų bangų imtuvu už keliasdešimt metrų nuo įrenginio buvo galima 

nustatyti už kokį kandidatą balsavo rinkėjas. Šalyje taip pat buvo atliekami eksperimentai su 

internetiniu balsavimu, tačiau po aptiktų grubios jėgos (angl. “Brute Force“) ir SQL injekcijos 

(angl. “SQL Injection”) atakų pažeidžiamumo internetinės sistemos vystymas buvo sustabdytas 

[35]. Nyderlandai perėjo prie popierinių rinkimų biuletenių ir iki šiol naudoja tik popierių. 

Internetinio balsavimo bandymus yra atlikusios nemažai šalių, įskaitant Jungtines Amerikos 

Valstijas, Kanadą, Australiją, Šveicariją, Ispaniją, Prancūziją, Indiją ir kitas, tačiau internetinis 

balsavimas nėra labai paplitęs. Šiuo metu pilnu mastu jį įsivedusi yra tik Estija. Šiame skyriuje 

bus apžvelgtos dviejų šalių internetinio balsavimo sistemos ir bus įvertintas jų atitikimas 1.2 

skyriaus apibrėžtiems privalomiems elektroninės balsavimo sistemos principams. 

Pirmiausia bus įvertinta Norvegijos balsavimo sistema. 2008 metais prasidėjusiam 

internetinio balsavimo projektui buvo teikiama daug vilčių – sistemai buvo skiriama pakankamai 

lėšų, visas įgyvendinimo procesas buvo atviras publikai, aukštas žmonių pasitikėjimas šalies 

valdžia sudarė puikią terpę sistemai. Visgi po įvairių bandymų ir išorinio audito 2014 metais 

projektas buvo nutrauktas. Teigta, kad internetinės sistemos buvo atsisakyta ne tiek dėl techninių 

kliūčių, bet dėl šalies valdžios konsensuso nebuvimo sistemos atžvilgiu. 

Antroji bus įvertinta Estijos sistema. Ši sistema dažnai yra minima argumentuojant, kad 

internetinė balsavimo sistema gali būti sėkmingai įgyvendinta šalies mastu. Nors didelių sutrikimų 
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sistemoje iki šiol nebuvo pastebėta ir rinkimai praėjo sklandžiai, nepriklausomi ekspertai ne kartą 

ragino estus atsisakyti šios sistemos. Estijos valdžia šiuos perspėjimus pavadino politiniais ir nieko 

bendra neturinčius su pačios sistemos saugumo. Sistemos kritikai nerimauja, kad ši balsavimo 

sistema tėra naudojama kaip politinis įrankis šalies valdžios nuveiktiems darbams pavaizduoti, o 

sistemos kritika yra ignoruojama. 

 Norvegijos patirtis 

2004 metais Norvegijoje buvo surinktas komitetas įvertinti internetinio balsavimo įvedimo 

galimybę. Komitetui pateikus teigiamas išvadas, 2008 metais buvo pradėtas projekto 

įgyvendinimas. Tikslas buvo parengti internetinę balsavimo sistemą, kurią būtų galima naudoti 

šalies mastu iki 2017 metų. Pradinė elektroninė sistema buvo išbandyta 2011 metais vietos 

valdžios rinkimuose, o vėliau ir 2013 metais parlamento rinkimuose dalyje rinkimų apygardų. 

Išsamų Norvegijos internetinės sistemos aprašymą galima rasti [36, 37, 38]. 

4.1.1 Rinkimų procesas 

Norint balsuoti internetu, rinkėjas pirmiausiai turėdavo užregistruoti savo mobilaus telefono 

numerį valstybiniame registre. Prieš prasidedant balsavimo etapui, rinkėjas paštu turėjo gauti 

specialų dokumentą su individualiais keturženkliais skaičiais atitinkančiais kandidatuojančias 

partijas. Šie skaičiai kiekvienam rinkėjui buvo sugeneruoti atsitiktine tvarka, kad žinant kito 

rinkėjo partiją atitinkantį skaičių, be individualaus pradinio dokumento nebūtų galima atsekti už 

kokią partiją šis balsavo. 

Atiduoti savo balsą internetu buvo galima likus kiek mažiau nei mėnesiui iki rinkimų 

pabaigos. Prisijungiant prie rinkimų puslapio rinkėjas galėjo save identifikuoti keliais būdais –

internetine bankininkyste, išmaniąja kortele arba „MinID” elektroninio prisijungimo sistema. 

Buvo tikimasi, kad identifikavimui naudojant svarbius, ne tik rinkimuose naudojamus 

prisijungimo būdus, bus išvengta balsų pirkimo tiesiog parduodant savo prisijungimo duomenis. 

Pati balso atidavimo sistema buvo palyginti nesudėtinga, vartotojui buvo pateikiamos instrukcijos. 

Balsas buvo siunčiamas pasitelkus dviejų vokų sistemą – vidiniame voke užkoduojamas 

anoniminis rinkėjo balsas, o išorinis pasirašomas elektroniniu parašu, taip identifikuojant rinkėją. 

Atidavus balsą, rinkėjui būdavo atsiunčiama trumpoji žinutė jo anksčiau nurodytu numeriu. 

Žinutėje turėjo būti keturženklis skaičius, atitinkantis rinkėjo pasirinktą kandidatą. Tai turėjo 

užtikrinti, kad balsas išties buvo užfiksuotas taip, kaip rinkėjas norėjo. Taipogi internetinėje 

svetainėje būdavo pateikta balso pranešimo santrauką, kurią rinkėjas buvo kviečiamas palyginti su 

rinkimų versijavimo sistemos „Git“ repozitorijoje esančia pranešimo santrauka. Tai turėjo 

užtikrinti, kad išsaugotas balsas atitiko rinkėjo valią. 
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Balsuoti internetu buvo galima neribotą kartų kiekį, taip siekiant užkirsti kelią balsų 

pirkimui. Įskaičiuojamas būdavo tik paskutinis rinkėjo balsas. Balsuoti taip pat buvo galima ir 

popieriumi. Popierinis balsas buvo viršesnis nei paduotas internetu. 

Pasibaigus balsavimo etapui pirmiausia buvo ištrinami pasikartojantys rinkėjo balsai, 

paliekant paskutinį internetu paduotą arba popierinį balsą. Tuomet balsas būdavo atskiriamas nuo 

rinkėjo pasitelkiant maišymo tinklus ir peršifravimą, dekoduojamas privačiu raktu, kuris būdavo 

padalijamas tarp rinkimų komiteto narių ir galiausiai visi balsai būdavo susumuojami. Visą šį 

procesą stebėjo auditoriai. 

4.1.2 Sistemos trūkumai 

Atliktas kodo auditas atskleidė, kad spragų sistemoje yra [39]. Sistemos kodas buvo 

įvertintas kaip  vidutiniškos kokybės, didelis jo kiekis (beveik ketvirtadalis milijono eilučių) 

pavertė detalią sistemos analizę neįmanoma, sistemos dokumentacija pavadinta painia ir nevisai 

atitinkančia sistemos modulius, buvo rasta saugumo spragų kriptosistemos įgyvendinime. 

Nors naudojamas kriptografinis protokolas buvo įrodytas kaip pakankamai saugus perduoti 

rinkėjo valiai internetu [40, 41], rinkėjo balso verifikavimo mechanizmas buvo įvertintas kaip 

nesaugus. Kaip pagrindinis sistemos saugumo ir patikimumo įrankis buvo pasitelkiamas vartotojo 

balso verifikavimas trumpąja žinute. Tačiau tikėtis, kad trumposios žinutės perdavimo kanalas yra 

saugus arba mobilus vartotojo prietaisas yra neužkrėstas kenkėjiška programine įranga, yra 

nerealistiška [42]. Žinutė gali būti perimta GMS imtuvo ir nesunkiai iššifruota. Žinutė taip pat gali 

būti padirbta GMS siųstuvo. Jei yra užkrėstas tiek rinkėjo kompiuteris, tiek išmanusis telefonas – 

be rinkėjo žinios gali būti paduotas antras balsas, o mobiliajame telefone esantis kenkėjiškas kodas 

gali patvirtinimo žinutę tiesiog ištrinti. Sugriuvus verifikavimo mechanizmui vartotojas nebegali 

būti tikras, kad jo balsas buvo teisingai perduotas ir užfiksuotas sistemoje. 

Pagrindinis įrankis naudojamas kovoti prieš balsų pirkimą ir išorinį spaudimą rinkėjo valiai 

yra galimybė balsuoti neribotą kiekį kartų arba ateiti balsuoti popieriniu būdu. Visgi yra pastebima, 

kad tai padeda tik tuo atveju, kai rinkėjas yra pakankamai sąmoningas norėti pasinaudoti savo 

slapto balsavimo teise [43]. Globėjiška šeimos aplinka ar draugų ratas individui gali daryti 

psichologinį spaudimą rinkimų atžvilgiu, nes individas jaučia viršesnių žmonių nei jis pats įtaką ir 

dėl baimės būti išaiškintam neis balsuoti antrą kartą [44]. 

4.1.3 Sistemos įvertinimas 

Norvegija žengė teisinga kryptimi – buvo siekta sukurti kaip įmanoma atvirą, visapusiškai 

patikrinamą sistemą. Visgi lieka daug neišspręstų klausimų, kaip saugumo ir patikimumo 

užtikrinimas bei privalomojo slaptumo suteikimas, todėl sistema yra vertinama kaip 
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neįgyvendinanti pagrindinių elektroninio balsavimo principų. Galutinė įvertinimo suvestinė yra 

pateikiama 3-oje lentelėje. 

 

3 lentelė. Norvegijos internetinės balsavimo sistemos įvertinimo suvestinė 

Principas Komentaras Įvertinimas 

Saugumas ir 

patikimumas 

Sistema neužtikrina, kad rinkėjo balsas bus tinkamai 

užfiksuotas. Sistemos sudėtingumas, trikiai kode, 

spragos kriptografinio metodo  įgyvendinime bei 

nepatikimas verifikavimo būdas sistemos neleidžia 

vadinti nei saugia, nei patikima. 

⨉ Neužtikrintas 

Sistemos 

skaidrumas 

Sistema yra pakankamai skaidri. Maišymo ir 

skaičiavimo etapai pateikia nulinio žinojimo įrodymus. 

Visą procesą stebi auditoriai. Visas sistemos kodas yra 

atviras, dokumentacija prieinama viešai. Vartotojas yra 

kviečiamas atlikti verifikavimą, jam pateikiamos 

instrukcijos. Tačiau verta pastebėti, jog toli gražu ne 

kiekvienas sistemos vartotojas galėtų įvertinti sistemą – 

ši yra gana sudėtinga todėl reikalingas tam tikras 

techninis išsilavinimas. 

✓ Užtikrintas 

Privalomasis 

slaptumas 

Rinkėjui gali būti daromas išorinis spaudimas, nes 

aplinka nėra kontroliuojama, nėra garantijų, kad 

vartotojas turės galimybę pasinaudoti pakartotinio 

balsavimo teise. Taip pat turint vartotojo individualią 

partijų kortelę, keturženklį kodinį skaičių galima surišti 

su vartotojo balsu. Turint rinkėjo prisijungimo 

duomenis – sudaromos sąlygos balsų pardavimui. 

⨉ Neužtikrintas 

Prieinamumas 

Sistema yra pakankamai prieinama – balsavimo 

procesas nėra komplikuotas, o net iškilus techniniams 

elektroninės sistemos nesklandumams galima balsuoti 

popieriniu būdu. 

✓ Užtikrintas 
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 Estijos patirtis 

Diskusijos įdiegti internetinį balsavimą Estijoje prasidėjo dar 2001 metais. 2002 metais buvo 

padėtas teisinis pagrindas ir 2003 metais sistema buvo pradėta vystyti. Sistema 2004 metais buvo 

išbandyta Estijos sostinėje Taline, referendume dėl Laisvės paminklo vietos. Sistema buvo 

pripažinta sėkminga ir pradėta naudoti nacionaliniu mastu. Iš viso balsavimas internetu Estijoje 

taikytas jau aštuonis kartus: 2005, 2009, 2013 metais savivaldybių rinkimuose, 2007, 2011, 2015 

metais parlamento rinkimuose bei 2009, 2014 metais Europos Parlamento rinkimuose. 2015 

metais internetinio balsavimo būda pasirinko 30,5% Estijos rinkėjų [45]. Išsamų Estijos 

internetinės sistemos aprašymą galima rasti [46, 47]. 

4.2.1 Rinkimų procesas 

Balsuoti internetu galima išankstinio balsavimo laikotarpiu septynias dienas. Balsuoti 

galima neribotą kartų kiekį. Norėdamas atiduoti savo balsą internetu, rinkėjas privalo atsisiųsti 

rinkimų programinę įrangą iš oficialaus rinkimų puslapio. Palaikomos populiariausios operacinės 

sistemos: Windows, Linux, Mac OS X. Save identifikuoti rinkėjas gali keliais būdais: 

 Išmaniąja nacionaline ID kortele su PIN kodais. 

 Skaitmeniniu identifikacijos dokumentu („digi-ID“), kuris yra panašus į  nacionalinę 

identifikacijos kortelę, tik neturi asmens nuotraukos ir yra skirta naudoti tik 

skaitmeninėje erdvėje. 

 Specialia SIM kortele, turinčia „mobile-ID“ su PIN kodais [48]. 

94% šalies piliečių turi prieigą prie elektroninio identifikavimo dokumento. Visi šie 

identifikavimo dokumentai naudoja viešojo rakto kriptosistemą RSA. Save identifikavus rinkėjui 

yra pateikiamas sąrašas kandidatų. Išsirinkęs už ką jis nori atiduoti savo balsą, pilietis turi įvesti 

skaitmeninio parašo penkiaženklį PIN2 kodą. Šis skiriasi nuo keturženklio PIN1 kodo, kuris yra 

skirtas pradiniam vartotojo identifikavimui. Įvedus korektišką kodą, balsas yra nusiunčiamas 

dviejų vokų principu, taip pat kaip Norvegijoje. Vartotojui kompiuterio ekrane tuomet yra 

pateikiamas QR kodas, kurį nuskenavus išmaniąją programėle galima verifikuoti, kad sistema 

užfiksavo norimą rinkėjo balsą. Programėlė automatiškai užsidaro praėjus 30-čiai sekundžių. 

Verifikaciją galima atlikti telefonais palaikančiais Android, Windows Phone arba iOS sistemas, 

turinčiais kamerą ir interneto prieigą. Kiekvienas balsas gali būti verifikuotas tris kartus, bet ne 

vėliau nei 30 minučių po balso atidavimo. Taip siekiama atsikratyti rinkėjo valios įrodymų. 

Pasibaigus rinkimų etapui rinkėjų elektroniniai parašai yra sunaikinami atskiriant balsus nuo 

rinkėjų, balsai įrašomi į DVD diską ir perkeliami į izoliuotą skaičiavimo serverį. Šis nėra 

prijungtas prie tinklo, siekiant sumažinti galimų atakų skaičių. Balsai yra iššifruojami privataus 

rakto pagalba ir susumuojami. 
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4.2.2 Sistemos trūkumai 

Pirmasis išorinis sistemos auditas buvo atliktas 2013 metais. Jo metu buvo išaiškinti kritiniai 

sistemos trūkumai [49]. 

Kliento techninė įranga yra dar labiau pažeidžiama, nei Norvegijos sistemos. Rinkėjo 

kompiuteryje esant kenkėjiškam kodui, šis gali įvykdyti vaiduoklio ataką – jam balsuojant 

išsaugoti PIN kodus, o praėjus 30 minučių verifikavimo laikotarpiui, prabalsuoti antrą kartą. 

Balsavimui reikalinga, kad prie kompiuterio būtų prijungtas identifikavimo dokumentas, bet 

kenkėjiškas kodas gali palaukti kol rinkėjas vėl jį prijungs norėdamas pasinaudoti kitomis 

elektroninėmis paslaugomis. Kenkėjiškas kodas gali taip pat pakeisti sugeneruotą QR kodą ir 

atakuoti išmaniajame telefone esančią verifikavimo programėlę. 

Auditoriai taip pat nurodė, kad rinkimų procedūros buvo atliktos nesilaikant saugos 

standartų – bandant užkrauti balsų saugojimo serverį rinkimų darbuotojai ignoravo pranešimus 

apie galimą konfigūracijos pakeitimą, oficialios balsavimo sistemos pasirašinėjimo kompiuteryje 

naudojo trečiųjų šalių programinę įrangą (PokerStars.ee) ir ją siuntėsi nesaugiu kanalu, naudojo 

asmeninę laikmeną perkelti oficialius rinkimų balsus į skaičiavimo serverį.  

Tai tik iliustruoja, kad egzistuoja didelis kiekis būdų kenkėjiškam kodui užkrėsti kurią nors 

sistemos dalių. Nepadeda ir tai, kad balsų skaičiavimo serveris nepateikia jokių įrodymų. Būtent 

jis ir buvo nurodomas kaip silpniausia sistemos vieta. Jeigu balsų skaičiavimo procesas nėra 

patikimas – surinkti rinkėjų balsai gali neturėti jokios įtakos, sistema gali pateikti iš anksto 

numatytą rezultatą. Pats skaičiavimo serveris yra ganėtinai neblogai apsaugotas – jis nėra 

prijungtas prie tinklo, jis nuolatos yra prižiūrimas, jis yra užrakintas seife. Tačiau turint omenyje 

anksčiau išvardintus kenkėjiško būdus patekti į sistemą, tampa sunku užtikrinti kritinės sistemos 

dalies sąžiningumą. Sistema jau galėjo būti užkrėsta jos kūrimo arba įdiegimo metu. Jei bet kuris 

sistemos vystymo ir diegimo etapas yra pažeidžiamas, nėra įmanoma užtikrinti sistemos sąžiningo 

darbo [50]. 

4.2.3 Sistemos įvertinimas 

Estijos valdžia savo sistema didžiuojasi, kai kurie ją vadina drąsia ir inovacijų nebijančia 

šalimi. Visgi šalies saugumo dėl garbės aukoti nereikėtų. Estijos sistemoje nėra užtikrinamas 

saugumas bei patikimumas, privalomasis rinkėjo slaptumas. Skirtingai nuo Norvegijos sistemos, 

Estijos sistema neišpildė ir sistemos skaidrumo principo. Sistema atsižvelgiant į įvardintus 

trūkumus yra vertinama kaip neįgyvendinanti pagrindinių elektroninio balsavimo principų. 

Galutinė Estijos sistemos įvertinimo suvestinė yra pateikiama 4-oje lentelėje. 
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4 lentelė. Estijos internetinės balsavimo sistemos įvertinimo suvestinė 

Principas Komentaras Įvertinimas 

Saugumas ir 

patikimumas 

Sistema neužtikrina, kad rinkėjo valia bus perduota 

korektiškai – gali būti pažeista tiek rinkėjo, tiek rinkimų 

organizatorių techninė įranga. Verifikavimo sistema 

neužtikrina sistemos saugumo, nes ji pati gali būti 

pažeista. Sistema negali būti vadinama patikima, nes kai 

kurių sistemos dalių įgyvendinimas nėra atskleidžiamas 

– jų negali įvertinti nepriklausomi auditoriai. 

⨉ Neužtikrintas 

Sistemos 

skaidrumas 

Sistema nėra visiško patikrinamumo – balsuotojui nėra 

suteikiama jokia informacija apie balsų skaičiavimo 

sistemos darbą. Aklo pasitikėjimo kritinėje sistemos 

dalyje būti negali. Taip pat kai kurių sistemos dalių 

kodas nėra paviešintas, todėl negali būti išanalizuotas 

išorinių auditorių. 

⨉ Neužtikrintas 

Privalomasis 

slaptumas 

Panašiai kaip Norvegijos sistemoje, slaptumą bandoma 

užtikrinti suteikiant rinkėjui teisę balsuoti neribotą kiekį 

kartų, bet neleidžiant verifikuoti balso praėjus 30-čiai 

minučių po balso atidavimo. Visgi spaudimas rinkėjui 

vis tiek gali būti daromas balsuojant nekontroliuojamoje 

aplinkoje. 

⨉ Neužtikrintas 

Prieinamumas 

Sistema yra pakankamai prieinama – balsavimo 

procesas nėra komplikuotas, estai yra pripratę prie 

elektroninių identifikavimo metodų. Iškilus techniniams 

elektroninės sistemos nesklandumams galima balsuoti 

popieriniu būdu. 

✓ Užtikrintas 
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REZULTATAI IR IŠVADOS 

Šiame dokumente buvo analizuojami balsavimo sistemų tipai, pateikti kiekvienos jų 

privalumai ir trūkumai, sistemos buvo palygintos. Taip pat buvo išskirti principai, kuriuos 

patikima balsavimo sistema turėtų įgyvendinti. Darbe buvo nurodytos galimos grėsmes balsavimo 

sistemos bei pateikti dažniausiai naudojami grėsmių valdymo būdai. Dokumente taip pat buvo 

analizuojama kitų šalių patirtis, daugiau dėmesio skiriant Norvegijos bei Estijos internetinio 

balsavimo sistemoms. Viso darbo metu buvo gauti tokie rezultatai: 

1. Išskirti trys pagrindiniai balsavimo sistemų tipai – popierinė, elektroninė bei mišri. Buvo 

pastebėta, kad popieriaus yra sunku atsisakyti balsavimo sistemose dėl tokių jo savybių, 

kaip ilgaamžiškumas, patikimumas, patvarumas, klastojimo sudėtingumo lygis, 

galimybė popierių perskaityti tiek žmogui, tiek elektroniniams prietaisams. 

2. Atsižvelgiant į Lietuvos įstatymus bei saugumo ekspertų rekomendacijas buvo apibrėžti 

keturi pagrindiniai principai, kurių turėtų laikytis rinkimų sistema – saugumas ir 

patikimumas, sistemos skaidrumas, privalomasis slaptumas ir prieinamumas. 

3. Buvo nurodytos grėsmės, kylančios rinkimų sistemą perkėlus į kibernetinę erdvę – 

nekontroliuojama ir nuolatos kintanti aplinka, kenkėjiška arba nekokybiška programinė 

įranga. Taip pat buvo įrodyta, kad laikui bėgant kibernetinių incidentų skaičius tik auga. 

4. Išaiškinti individualūs bei valstybinio lygmens puolėjai, jų galimos atakos prieš 

elektroninės sistemos kūrėjus, rinkimų organizatorius, susisiekimo kanalą ir pačius 

rinkėjus. 

5. Pristatyti tokie kriptografiniai metodai, kaip slaptojo bei viešojo rakto kriptosistemos, 

maišymo funkcijos, skaitmeninis parašas bei nulinio žinojimo įrodymas. 

6. Išanalizuota kitų valstybių patirtis ir įvykdyto tyrimo metu nustatyta, kad elektroninės, o 

ypač internetinės balsavimo sistemos dar nėra išsprendusios visų kylančių saugumo 

klausimų. 

Atsižvelgiant į rezultatus yra daroma išvada, kad Lietuvoje artimiausiu metu yra 

nerekomenduojama valstybiniu lygiu įsivesti internetinės balsavimo sistemos. Remiantis vien kitų 

šalių patirtimi negalime teigti, kad elektroninės balsavimo sistemos saugumo principų įgyvendinti 

nepavyks ir Lietuvai. Tačiau norint, kad elektroninis balsavimas netaptų brangiu ir nesėkmingu 

eksperimentu, jo įgyvendinimas negali būti vykdomas skubotai. Yra reikalingi tolimesni tyrimai 

tam, kad nustatytume naujus elektroninių sistemų variantus, pagrindinių principų kompromisus, 

patikimus kriptografinius sprendimus. Pirmiausiai turime išanalizuoti, kokios balsavimo sistemos 

yra įmanomos ir tuomet galėsime išsirinkti geriausią variantą. 
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Dėl rinkimų svarbos valstybės gyvenimui atsiranda daug šį procesą norinčių iškreipti 

individų bei grupuočių. Pagal naują Lietuvos Vyriausybės nagrinėjamą elektroninio balsavimo 

įstatymo projektą pradžioje ketinama internetinę sistemą bandyti mažu mastu - nuo kelių 

savivaldybių. Tai yra žingsnis teisinga kryptimi – apsiribojimas keliomis savivaldybėmis leistų 

sumažinti galimas rizikas ir įvertinti sistemos kokybę. Nuo rinkimų priklauso valstybės saugumas 

ir demokratijos užtikrinimas. Kol neįmanoma šimtu procentų užtikrinti programinės įrangos darbo 

korektiškumo, teisinga rinkimų baigtis neturėtų priklausyti nuo programinės įrangos darbo. Net 

jeigu programinė įranga neveikia taip, kaip numatyta, turėtų būti įmanoma nustatyti problemą ir 

išaiškinti teisingą rinkimų baigtį. 

Tačiau svarbu yra ne tik technologijos. Būtina adekvačiai įvertinti mūsų visuomenės 

elektroninį išprusimą, internetinių paslaugų tiekėjų atsakomybės kultūrą ir gebėjimus reaguoti į 

krizes bei saugumo aplinkos rizikas. 

Taip pat verta pastebėti, kad technologijų raida mūsų neverčia jomis naudotis. Inovacijos 

mums suteikia alternatyvų, o teisė išsirinkti geriausią variantą yra perleidžiama mums.  
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