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Balsavimas internetu: uţsienio valstybių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje
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Parlamentinių tyrimų departamento (toliau – PTD) parengti analitiniai ir informaciniai
darbai yra skirti Seimo nariams, taip pat Seimo struktūriniams padaliniams, siekiant padėti jiems
vykdyti savo pareigas bei funkcijas.
Analitiniai darbai yra rengiami pagal Seimo narių ir Seimo struktūrinių padalinių pateiktas
užklausas, lemiančias jų turinį.
Naudojant PTD parengtus darbus, maloniai prašome nurodyti PTD kaip šaltinį.
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ĮVADAS
2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime po pateikimo buvo pritarta įstatymų
pataisų projektams (Prezidento rinkimų įstatymo, Referendumo įstatymo, Rinkimų į Europos
Parlamentą įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Seimo rinkimų įstatymo), kuriais
siekiama palengvinti rinkėjų dalyvavimą rinkimuose bei suteikti jiems platesnes galimybes balsuoti
įdiegiant balsavimo internetu sistemą.
Įstatymų projektuose numatyta, kad balsavimas internetu neribos rinkėjų teisių balsuoti
tradiciniais būdais ir atitiks visus teisės aktų nustatytus balsavimo principus ir reikalavimus.
Įstatymų projektuose yra numatyta, kad rinkėjas internetu gali balsuoti kelis kartus, tačiau bus
skaičiuojamas tik vėliausiai gautas rinkėjo balsas. Taip pat siekiama internetu balsavusiems
rinkėjams numatyti galimybę balsuoti iš anksto savivaldybėse ir rinkimų dieną rinkimų apylinkėse.
Tokiu atveju būtų įskaitytas rinkėjo balsas, patekęs į rinkimų apylinkės balsadėţę. Įstatymų projektų
iniciatorių teigimu, priimti įstatymų projektai sudarytų prielaidas maţinti rinkėjų balsų pirkimą ir
korupcijos galimybes, skatintų rinkėjų aktyvumą, pagerintų rinkimų prieinamumą, sumaţintų
rinkimų organizavimo išlaidas.
Reikėtų paţymėti, kad balsavimo internetu įteisinimas yra ne vien tik politinis sprendimas,
tačiau ir sprendimas, kurį lemia ir technologinių, politinės kultūros, pasitikėjimo demokratija ir
valstybės institucijomis, visuomenės poţiūrio ir netgi geopolitinių aspektų visuma. Tai atspindi ir
dabartinė situacija uţsienio valstybėse, kuriose balsavimo internetu įdiegimo idėja į galutinę
politinę darbotvarkę daţnai nepatenka arba yra apsiribojama bandymais vykdyti bandomuosius
projektus (pavyzdţiui, Norvegijoje) ar suteikiant teisę balsuoti internetu tik tam tikroms rinkėjų
grupėms (Kanadoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje). Tuo tarpu nacionaliniu mastu balsavimas
internetu visų lygių rinkimuose šiuo metu yra įteisintas tik Estijoje.
Atsiţvelgiant į tai, kad įstatymų projektuose yra numatyta, jog balsavimo internetu eigos ir
balsavimo internetu informacinės sistemos veikimo prieţiūra vykdoma Vyriausiosios rinkimų
komisijos balsavimo internetu tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra aktualu apţvelgti kitų valstybių
patirtį įdiegiant ir naudojant šį balsavimo būdą. Taip pat yra naudinga įvertinti siūlomų naujų
teisinio reguliavimo nuostatų ir su tuo susijusių laukiamų teigiamų rezultatų galimą perspektyvą
Lietuvos kontekste.
Šiame darbe remiamasi Lietuvos valstybės institucijų, visų pirma Vyriausiosios rinkimų
komisijos, Statistikos departamento, Vidaus reikalų ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos
duomenimis, taip pat uţsienio valstybių (Estijos, Kanados, Prancūzijos Norvegijos ir Šveicarijos)
patirties, naudojant balsavimo internetu būdą, analize.
Pirmojoje darbo dalyje apţvelgiama uţsienio valstybių patirtis. Antrojoje darbo dalyje
pateikiama statistinė ir kita viešojoje erdvėje skelbiama informacija, susijusi su balsavimo internetu
įteisinimo iniciatorių argumentų, kuriais grindţiamas tokio balsavimo būdo efektyvumas ir teigiama
įtaka, vertinimu: rinkėjų aktyvumo skatinimu Lietuvoje, rinkimų prieinamumu uţsienyje
balsuojantiems rinkėjams, prielaidų maţinti rinkėjų balsų pirkimą sudarymą, rinkimų organizavimo
išlaidų sumaţinimu, naudojimosi informacinėmis technologijomis skatinimu ir kt.
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I.

UŢSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTIS

Estija
Elektroninis balsavimas (angl. electronic voting) arba kitaip balsavimas internetu (I-voting)
yra viena iš galimybių balsuoti ir be jau esančių balsavimo būdų. Estijos Nacionalinės rinkimų
komisijos interneto svetainėje aiškinama, kad elektroninis balsavimas reiškia balsavimą internetu, o
ne balsavimą naudojant specialią balsavimo įrangą1.
2012 m. Estijos nacionalinėje rinkimų komisijoje buvo įkurtas atskiras Elektroninio
balsavimo komitetas (Electronic Voting Committee), kuris yra atsakingas uţ balsavimo internetu
organizavimą. Nacionalinė rinkimų komisija šiuo atţvilgiu išlaikė kontrolės funkciją.
Balsuoti internetu Estijoje pirmą kartą buvo galima 2005 m. savivaldybių rinkimuose. Iš
viso balsavimas internetu Estijoje taikytas aštuonis kartus: 2005 m., 2009 m. ir 2013 m.
savivaldybių rinkimuose, 2007 m., 2011 m. ir 2015 m. parlamento rinkimuose, 2009 m. ir 2014 m.
Europos Parlamento rinkimuose.
1 lentelė. Balsavimo internetu statistika (2005–2015 m.)
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Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

1

Internet Voting in Estonia: http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/
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2005 m. savivaldybių rinkimuose daugiau kaip 9 tūkstančiai rinkėjų (1,9 proc. visų
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų) balsavo internetu.
2007 m. Rygikogo (Estijos parlamento) rinkimuose tokiu būdu balsavo apie 30 tūkst.
rinkėjų (5,5 proc. dalyvavusių rinkimuose).
Šių dvejų rinkimų metu internetu balsuoti buvo galima tris dienas, o nuo 2009 m. balsuoti
internetu skirtas laikas – septynios dienos. Tad pailgėjusiu balsavimo internetu laikotarpiu iš dalies
galima pagrįsti ir išaugusį tokių rinkėjų skaičių. 2009 m. Europos Parlamento rinkimuose
balsavusiųjų internetu jau buvo kone dvigubai daugiau – 58 tūkst. (14,7 proc. dalyvavusių
rinkimuose). Tais pačiais metais vykusiuose savivaldybių rinkimuose internetu balsavo 104 tūkst.
rinkėjų (15,8 proc. dalyvavusių).
2011 m. parlamento rinkimuose internetu balsavo 140 tūkst. rinkėjų (24,3 proc. dalyvavusių
rinkimuose).
2013 m. vykusiuose savivaldybių rinkimuose tokiu būdu pasinaudojo 133 tūkst.
balsavusiųjų (21,2 proc.).
2014 m. vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose internetu balsavo 103 tūkst. rinkėjų
arba 31,3 proc. visų balsavusiųjų rinkimuose – tai yra didţiausias nuo 2005 m. balsavusių internetu
rinkėjų aktyvumo (beveik trečdalis visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų) palyginti visais
balsavusiais rinkimuose rodiklis (ţr. 1 pav.).
Pagal balsavusiųjų internetu aktyvumo rodiklį antroje vietoje yra 2015 m. kovo 1 d. vykę
Rygikogo rinkimai – taip balsavo 30,5 proc. rinkėjų.
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1 pav. Balsavusių internetu rinkėjų dalis nuo visų dalyvavusiųjų rinkimuose, proc.
Paaiškinimai. S – savivaldybių rinkimai, R – Rygikogo rinkimai, EP – Europos Parlamento rinkimai
Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

Trečioje vietoje yra 2011 m. vykę Rygikogo rinkimai – tuomet internetu balsavo beveik
ketvirtadalis visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, t. y. 24,3 proc.
Vertinant balso teisę turinčių rinkėjų, savo pasirinkimą pareiškusių internetu, aktyvumo
rodiklį matyti, kad aktyviausiai tokiu būdu buvo balsuota 2015 m. vykusiuose parlamento
rinkimuose – 19,6 proc. balsavo internetu (bendras aktyvumas 64,2 proc.). Ir tai yra 4,2 proc.
daugiau internetu pasinaudojusių rinkėjų nei 2011 m. parlamento rinkimuose, kai tokiu būdu
balsavo 15,4 proc. balso teisę turinčių piliečių. Pastaruosiuose rinkimuose, lyginant visus
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aštuonerius rinkimus, kai buvo galima balsuoti internetu, buvo ir antras rodiklis pagal didţiausią
rinkėjų aktyvumą – 63,5 proc. (ţr. 2 pav.).
70
61,9

60,6

58,0

60
47,4

50

64,2

63,5

43,9
36,5

40
30

19,6

20

15,4

10
0,9

6,5

3,4

9,5

12,3

11,4

S 2013

EP 2014

0
S 2005

R 2007

EP 2009

Rinkėjų aktyvumas

S 2009

R 2011

R 2015

Balsavusių internetu dalis palyginti su visais rinkėjais

2 pav. Rinkėjų aktyvumas ir balsavusiųjų internetu dalis, proc.
Paaiškinimai. S – savivaldybių rinkimai, R – Rygikogo rinkimai, EP – Europos Parlamento rinkimai
Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

Vėliau, 2013 m., vykusiuose savivaldybių rinkimuose internetu balsavo 12,3 proc. balso
teisę turinčių rinkėjų, o 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavimo internetu būdu
pasinaudojo 11,4 proc. rinkėjų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ir bendras rinkėjų aktyvumas,
lyginant šiuos trejus rinkimus, irgi atitinkamai maţėjo – 2013 m. rinkimuose dalyvavo 58 proc.
rinkėjų, o 2014 m. – tik 36,5 proc.
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3 pav. Rinkėjų, balsavusių internetu uţsienyje, aktyvumas, proc.
Paaiškinimai. S – savivaldybių rinkimai, R – Rygikogo rinkimai, EP – Europos Parlamento rinkimai
Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

Vertinant statistinius duomenis apie rinkėjų, balsavusių internetu uţsienyje, aktyvumą
palyginti su visų rinkimuose balsavusių internetu rinkėjų aktyvumu, matyti, kad šis rodiklis pamaţu
didėja. 2009 m. savivaldybių rinkimų metu internetu uţsienyje balsavo 2,8 proc. visų balsavusiųjų
internetu, o 2015 m. parlamento rinkimuose tokių rinkėjų uţsienyje jau buvo 5,71 proc. (ţr. 3 pav.).
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4 pav. Balsavusiųjų internetu amţius, proc.
Paaiškinimai. S – savivaldybių rinkimai, R – Rygikogo rinkimai, EP – Europos Parlamento rinkimai
Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

Vertinant Estijoje vykusius rinkimus, kuriuose buvo naudojamas balsavimo internetu būdas,
pagal balsavusių internetu rinkėjų amţiaus kriterijų galima pastebėti, kad ţymiai padidėjo, net 13
proc., vyresnių kaip 55 metų amţiaus rinkėjų, balsavusių internetu, lyginamoji dalis: 2005 m.
savivaldybių rinkimuose tokio amţiaus rinkėjų buvo 15 proc., o 2014 m. Europos Parlamento
rinkimuose 28 proc. Tiesa, 2015 m. parlamento rinkimuose jų kiek sumaţėjo – 25 proc. (ţr. 4 pav.).
35–44 metų ir 45–54 metų amţiaus grupės rinkėjų lyginamoji dalis aptariamu laikotarpiu
(nuo 2005 iki 2015 m.) iš esmės nepakito – visų vykusių rinkimų metu internetu balsavo
vidutiniškai 24 proc. 35–44 metų amţiaus ir 18,6 proc. 45–54 metų amţiaus rinkėjų.
Tačiau nagrinėjamu laikotarpiu sumaţėjo jauniausios amţiaus grupės rinkėjų: 2005 m.
rinkimuose internetu balsavo 10 proc. 18–24 metų amţiaus rinkėjų, o 2014 m. rinkimuose tokių
buvo tik 6 proc., gi 2015 m. jų kiek padaugėjo ir sudarė 7 proc. Panaši situacija susiklostė ir 25–34
metų amţiaus rinkėjų grupėje: 2005 m. rinkimuose internetu balsavo 33 proc. 25–34 metų amţiaus
rinkėjų, o 2014 m. rinkimuose tokių rinkėjų sumaţėjo net 10 proc. ir sudarė tik 23 proc., o 2015 m.
rinkimuose vėl padaugėjo 2 proc. ir sudarė 25 proc.
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Paaiškinimai. S – savivaldybių rinkimai, R – Rygikogo rinkimai, EP – Europos Parlamento rinkimai
Šaltinis: Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenys.

Vertinant Estijoje vykusius rinkimus, kuriuose buvo naudojamas balsavimo internetu
metodas, pagal balsavusių internetu rinkėjų lytį, matyti, kad abiejų lyčių rinkėjų esama daugmaţ po
lygiai. 2005 m. rinkimuose internetu moterų balsavo šiek tiek maţiau nei vyrų – atitinkamai 46
proc. ir 54 proc. Maţiau moterų balsavo ir 2007 m. parlamento rinkimuose, o jau nuo 2009 m.
visuose vykusiuose rinkimuose šiek tiek aktyvesnės buvo moterys. Paskutiniuose, 2015 m.
vykusiuose Rygikogo rinkimuose internetu aktyviau balsavo moterys negu vyrai – atitinkamai 53
proc. ir 47 proc. (ţr. 5 pav.).
Balsavimo internetu pagrindiniai principai yra įtvirtinti atskiruose Estijos rinkimų
įstatymuose: Rygikogo rinkimų įstatyme2, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme3, Europos
Parlamento rinkimų įstatyme4.
Rygikogo rinkimų įstatymo 7¹ skyrius „Elektroninis balsavimas“ (Electronic voting) skirtas
būtent balsavimui internetu apibrėţti. Vienas iš pagrindinių balsavimo internetu principų – rinkėjas
balsuoja pats, o įstatyme numatytais atvejais rinkėjas gali keisti savo balsą (482 str.).
Elektroninio balsavimo komitetas parengia balsavimo internetu sistemą rinkimams, taip pat
ne vėliau kaip likus trylikai dienų iki rinkimų dienos į sistemą įkelia rinkėjų sąrašą bei
konsoliduotus rinkimų apygardų kandidatų sąrašus.
Prieš prasidedant balsavimui internetu Elektroninio balsavimo komitetas sukuria balso
internetu kodų raktą (encryption key) ir balso iššifravimo raktą (vote-opening key), kuris
padalinamas Nacionalinės rinkimų komisijos nariams.
Balsavimo internetu sistema
Vienas iš tradicinių būdų balsuoti yra galimybė balsuoti uţ rinkėjo gyvenamosios vietos
rinkimų apylinkės ribų. Tai reiškia, kad rinkėjas įdeda savo rinkimų biuletenį į dvigubą voką ir
siunčia į gyvenamosios vietos rinkimų apylinkę. Minėtas balsavimo būdas tapo pagrindine
balsavimo internetu idėja – tai yra balsavimo slaptumo ir vieno balso uţtikrinimas.
Internetu balsuojama pagal tokią pačią, kaip ir balsavimas paštu, schemą. Balsavimo
internetu programa uţkoduoja rinkimų balsą. Uţkoduotas rinkimų balsas (encrypted vote) gali būti
vertinamas kaip balsavimo biuletenis, esantis vidiniame, bevardţiame, balsavimo paštu voke. Po to
rinkėjas panaudoja elektroninį parašą ir taip patvirtina savo pasirinkimą. Panaudojus elektroninį
parašą, rinkėjo asmens duomenys (kaip ir išorinis balsavimo paštu vokas) yra pridedami prie
uţkoduoto rinkimų balso.
Balsuoti internetu galima išankstinio balsavimo laikotarpiu septynias dienas – nuo 10-osios
iki 4-osios dienos iki rinkimų dienos. Toks terminas nustatytas siekiant, kad būtų laiko iki rinkimų
dienos pabaigos panaikinti dvigubus balsus (double votes).
Siekiant uţtikrinti, kad rinkėjas pareiškė savo tikrą valią (true will), balsuojantiems internetu
leidţiama keisti savo elektroninį balsą balsuojant dar kartą internetu arba balsuojant balsavimo
apylinkėje išankstinio balsavimo laikotarpiu. Pavyzdţiui, Rygikogo rinkimų įstatymo 485
straipsnyje nustatyta, kad rinkėjas, balsavęs elektroninėmis priemonėmis (electronic means), turi
teisę keisti savo balsą:

2

Riigikogu Election Act:
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60044K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&quer
y=riigikogu+valim
3
Local Government Council Election Act:
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60031K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&quer
y=kohaliku+omavalitsuse
4
European Parliament Election Act:
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60009K6&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&quer
y=euroopa+parlamendi
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vėl pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis bei balsuoti įstatyme nustatytu
išankstinio balsavimo laikotarpiu, t. y. balsuoti elektroninėmis priemonėmis skirtomis dienomis –
nuo 10 iki 4 dienos iki rinkimų dienos, arba
tuo pačiu 7 dienų išankstinio balsavimo laikotarpiu balsuoti rinkimų apylinkėje ir
panaudoti popierinį rinkimų biuletenį.
Tokiu dauginio balsavimo atveju į rinkimų protokolus įrašomas paskutinis balsuojant
internetu atiduotas balsas arba rinkimų apylinkėje atiduotas balsas.
Pavyzdţiui, jei rinkėjas anuliuoja savo balsą internetu nuėjęs balsuoti į rinkimų apylinkę,
uţtikrinama, kad tik vienas balsas yra priskiriamas vienam rinkėjui. Be to, visos rinkimų apylinkės,
pasibaigus išankstiniam balsavimui ir iki rinkimų dienos, yra informuojamos apie jų apylinkės
rinkėjus, balsavusius internetu. Jei rinkimų apylinkėje nustatoma, kad rinkėjas balsavo ir internetu,
ir rinkimų apylinkėje biuleteniu, informacija perduodama Elektroninio balsavimo komitetui ir
rinkėjo balsas internetu yra panaikinamas.
Prieš skaičiuojant balsavimo rezultatus rinkimų dienos vakarą, uţkoduoti rinkimų balsai ir
elektroniniai parašai (t. y. rinkėją identifikuojantys duomenys) yra atsiejami (separated). Tuomet
anoniminiai balsai internetu (I-votes) yra atskleidţiami (opened) ir suskaičiuojami. Sistema
atskleidţia (atidaro) balsus, atiduotus internetu, tik tuo atveju, jei jie yra atsieti nuo asmens
duomenų.
Balsavimo internetu principai
Rygikogo rinkimų įstatymo 7¹ skyrius „Elektroninis balsavimas“ skirtas būtent balsavimui
internetu apibrėţti. Vienas iš pagrindinių balsavimo internetu principų – rinkėjas balsuoja pats, o
įstatyme numatytais atvejais rinkėjas gali keisti savo balsą.
Laikas. Internetu gali būti balsuojama 7 dienas – nuo 10-osios iki 4-osios dienos iki rinkimų
dienos.
Galimybė pataisyti balsą internetu. Balsavimo internetu laikotarpiu rinkėjas gali pataisyti
(recast) savo balsą internetu – tokiu atveju skaičiuojamas paskutinis internetu atiduotas balsas.
Balsavimo rinkimų biuleteniu pirmumas. Jei išankstinio balsavimo laikotarpiu rinkėjas
eina į rinkimų apylinkę ir balsuoja panaudodamas popierinį rinkimų biuletenį (o prieš tai balsavo
internetu), tuomet internetu atiduotas balsas yra panaikinamas. Po to rinkėjas nebegali taisyti
(keisti) savo balso internetu ar panaudodamas popierinį rinkimų biuletenį. Rinkimų dieną balsai
internetu negali būti keičiami.
Balsavimo internetu panašumas į įprastinį balsavimą. Balsavimas internetu yra
grindţiamas rinkimų įstatymų nuostatomis, pagrindiniais rinkimų principais. Taigi, balsavimas yra
vienodas (angl. uniform) ir slaptas, balsuoti gali tik rinkėjai, kiekvienas asmuo gali atiduoti tik vieną
balsą, rinkėjui turi būti neįmanoma patikrinti, kokiu būdu jis balsavo. Balsų rinkimas yra saugus,
patikimas ir įrodomas.
Rinkėjas privalo galėti atiduoti savo balsą laisvai ir be išorinės prievartos ar įtakos.
Raginimas balsuoti internetu tuo tikslu dovanojant kompiuterį ar poveikis rinkėjui kitu būdu yra
draudţiamas, taip pat draudţiami kolektyvinio balsavimo internetu renginiai (balsavimo internetu
paslaugos, informacijos skyriai ir pan.), kadangi tokia veikla gali būti vertinama kaip rinkimų
laisvės paţeidimas.
Rinkėjas internetu balsuoja pats savarankiškai. Kito asmens tapatybės kortelės (ar mobiliojo
telefono kortelės) naudojimas balsuoti ir kortelių slaptaţodţių (PIN kodų) perdavimas kitam
asmeniui yra draudţiamas. Siekiant išvengti nepatikimų asmenų (to avoid security risks),
naudojamasi tik patikimu kompiuteriu – arba rinkėjo turimu, arba asmens, kuriuo rinkėjas pasitiki.
Būdai nustatyti asmenį ir suteikti elektroninį parašą balsavimo internetu metu
1.
Balsavimas internetu su asmens tapatybės kortele ( ID card)
Reikalavimai:
- asmens tapatybės kortelė su PIN kodais (jei PIN kodai yra pamesti, naujų galima
prašyti atitinkamo Pilietybės ir migracijos valdybos biuro arba atitinkamo banko tarnybos),
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- kompiuteris su interneto prieiga,;
- išmanusis kortelės skaitytuvas (smart card reader) ir asmens tapatybės kortelės
programinė įranga (ID card software).
Balsavimo internetu su asmens tapatybės kortele eiga:
- rinkėjas įdeda asmens tapatybės kortelę į kortelės skaitytuvą,
- atidaro balsavimo internetu svetainę (www.valimised.ee),
- įdiegia ir pradeda dirbti su rinkėjo programa (voter application),
- įveda PIN1 kodą ir taip identifikuoja save,
- atsiranda rinkėjo rinkimų apylinkės kandidatų sąrašas,
- rinkėjas pasirenka, uţ ką balsuos,
- rinkėjas patvirtina savo pasirinkimą elektroniniu parašu (įveda PIN2 kodą),
- gauna pranešimą, kad balsas priimtas.
2.
Balsavimas internetu su skaitmenine asmens tapatybės kortele (digital ID)
Skaitmeninė asmens tapatybės kortelė (vadinamoji digi-ID) yra dokumentas, leidţiantis
identifikuoti asmenį elektroninėje aplinkoje ir suteikiantis elektroninį parašą. Tokia kortelė atrodo
kaip asmens tapatybės kortelė, tačiau yra be naudotojo nuotraukos ir gali būti naudojama tik
interneto aplinkoje.
Balsavimo internetu su skaitmenine asmens tapatybės kortele eiga yra tokia pati, kaip ir
balsavimo su asmens tapatybės kortele eiga.
3.
Balsavimas internetu su mobiliojo telefono kortele (mobile-ID)
Šis būdas pirmą kartą buvo išbandytas 2011 m. parlamento rinkimų metu.
Reikalavimai:
- mobiliojo telefono SIM kortelė su PIN kodais ir sertifikatais,
- kompiuteris su interneto prieiga,
- mobilusis telefonas.
Šiuo atveju kompiuteryje nereikia instaliuoti kortelės skaitytuvo ir specialios programinės
įrangos. Mobilusis telefonas su atitinkama SIM kortele atlieka kortelės ir kortelės skaitytuvo
funkcijas. Mobiliojo telefono kortelė prieš pradedant ja naudotis turi būti aktyvuota asmens
tapatybės kortelės pagalba.
Balsavimo internetu, kai naudojama mobiliojo telefono kortelė, eiga:
- rinkėjas atidaro balsavimo internetu svetainę (www.valimised.ee),
- įdiegia ir pradeda dirbti su rinkėjo programa,
- įrašo savo mobiliojo telefono numerį į programą,
- į mobilųjį telefoną įveda mobiliojo telefono kortelės PIN1 kodą (prieš tai į mobilųjį
telefoną atsiunčiama SMS ţinutė su kontroliniu kodu) ir taip save identifikuoja,
- kompiuteryje gauna gyvenamosios vietos rinkimų apygardos kandidatų konsoliduotą
sąrašą,
- rinkėjas pasirenka kandidatą kompiuteryje,
- mobiliajame telefone įrašo mobiliojo telefono kortelės PIN2 kodą (prieš tai į mobilųjį
telefoną atsiunčiama SMS ţinutė su kontroliniu kodu) ir taip elektroniniu parašu
patvirtina savo pasirinkimą,
- gauna pranešimą ekrane (notice screen), kad balsas buvo priimtas.
Mobiliojo telefono kortelė leidţia asmeniui būti identifikuotam ir suteikia skaitmeninius
parašus (digital signatures), bet šiuo metu visgi dar nėra galima balsuoti mobiliuoju telefonu – kartu
su juo reikalingas ir kompiuteris su interneto prieiga. Tad yra anksti kalbėti apie mobilųjį balsavimą
(m-voting) kaip tokį.
Balsavimas internetu gali būti išbandytas iki rinkimų. Tai leidţia patikrinti, ar rinkėjo
kompiuteris turi tinkamą programinę įrangą, ar galioja asmens tapatybės kortelės (ar mobiliojo
telefono SIM kortelės) sertifikatai ir ar yra PIN kodai.
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Balsavimo internetu patikrinimas (verification)
Balsų internetu patikrinimas leidţia gauti tikslesnę informaciją apie kompiuterio, kuris buvo
naudojamas rinkimų metu, saugumą. Patikrinimas leidţia nustatyti, kuomet kompiuteris yra
uţkrėstas virusų, kurie keičia balsus, atiduodamus internetu, ar blokuoja patį balsavimo internetu
procesą.
Pagal Rygikogo rinkimų įstatymą balsų, atiduodamų internetu, patikrinimas bus
įgyvendinamas po 2015 m. (486 str.). Rinkėjai taip pat galės savo internetu atiduotus balsus
patikrinti išmaniaisiais įrenginiais. Patikrinimo sistema buvo išbandyta 2013 m. savivaldos rinkimų
metu – patikrinimas buvo galimas įrenginiais, kuriuose buvo įdiegta Android operacinė sistema.

Kanada
Kanadoje balsuoti internetu (Internet voting) galima kai kurių provincijų savivaldos
rinkimuose (tokia galimybė pirmąkart buvo taikyta 2003 m.)5. Provincijose vietos valdţios
potvarkiu leidţiama savivaldos rinkimų metu naudoti alternatyvius balsavimo būdus.
2003 m. vykusiuose Ontarijo provincijos savivaldos rinkimuose 10 savivaldybių leido
taikyti balsavimo internetu būdą, o 2010 m. rinkimuose – jau 40 savivaldybių rinkimų metu
naudojo balsavimą internetu. 2008 m. Halifakso ir Naujosios Škotijos provincijos 3 savivaldybės
įtvirtino balsavimą internetu kaip alternatyvų rinkimų būdą.
Kai kurios provincijos pastarąjį dešimtmetį taikė balsavimo internetu būdą kaip alternatyvą
kitiems balsavimo būdams.
Balsavimo internetu nuostatų įgyvendinimas buvo grindţiamas noru išplėsti balsavimo
galimybes, taip pat įsitikinimu, kad balsavimas internetu bei telefonu yra natūrali rinkimų paslaugų
(galimybių) plėtra. Rinkėjų teigimu, balsavimo internetu būdo įtraukimas yra elektroninių paslaugų
paţangos įrodymas bei svarbus ţingsnis didinant rinkėjų galimybių balsuoti patogumą bei
prieinamumą. Tai ypač aktualu studentams, pensininkams bei neįgaliems asmenims.
Galimybė tirti alternatyvius balsavimo būdus ir išbandyti elektroninį balsavimą (electronic
voting) yra įtvirtinta federaliniu lygiu, t. y. Rinkimų įstatyme6 (18.1 str.).
Aptariant balsavimo internetu būdo taikymą Kanadoje, remiamasi Markamo (Markham)
miesto (apie 300 tūkst. gyventojų) pavyzdţiu. Pirmąkart balsavimo internetu būdas čia taikytas
2003 m. savivaldos rinkimuose. Šiuo bandomuoju projektu buvo siekiama įvertinti, kaip keisis
rinkėjų aktyvumas pagerinus rinkimų proceso prieinamumą bei veiksmingumą, bei paskatinti dėl
technologijų kylančių problemų tyrimus.
2006 m. Markame antrąkart buvo galima balsuoti internetu – paaiškėjo, kad balsavimas
internetu buvo sėkmingas, ir buvo įrodyta, kad toks balsavimo būdas yra perspektyvus.
2003 m. savivaldos rinkimuose Markame internetu balsavo 7 210 rinkėjų, 2006 m. – 10 639
rinkėjai, o 2009 m. – 10 596 rinkėjai, t. y. 16 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. 2014 m. spalio
mėn. vykusiuose rinkimuose internetu balsavo 11 002 rinkėjai7.
Balsavimo internetu sistema
Markame būtina išankstinė registracija (pre-registration). Visi rinkėjai, ketinantys
rinkimuose balsuoti internetu, gauna internetinį registracijos paketą. Registracijos metu rinkėjai
pasirenka unikalų saugumo klausimą, atsakymas į kurį yra būtinas prieš pradedant balsavimą. Kai
rinkėjas uţsiregistruoja balsuoti internetu, jo pavardė yra išbraukiama iš rinkėjų, galinčių balsuoti su
5

International Experience with E-Voting, 2012, p. 111–113: http://www.parliament.uk/documents/speaker/digitaldemocracy/IFESIVreport.pdf
6
Canada Elections Act (S.C. 2000, c. 9): http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/E-2.01/
7
2014 Markham Election:
http://www.markham.ca/wps/portal/Markham/MunicipalGovernment/AboutMunicipalGovernment/MunicipalElections/
ElectionResults/2014electioonresults/2014-election-results/
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įprastais rinkimų biuleteniais, sąrašo, tad toks rinkėjas jau nebegali įprastu būdu balsuoti rinkimų
apylinkėje. Uţsiregistravę rinkėjai elektroniniu paštu gauna PIN kodą kartu su jų saugumo
klausimu, kurie yra naudojami siekiant identifikuoti rinkėją, balsuosiantį internetu.
Balsuoti internetu gali visi rinkimų teisę turintys asmenys, galintys naudotis interneto
prieiga ir iš anksto uţsiregistravę balsuoti internetu.
Balsavimo internetu laikas
2003 m. rinkimuose buvo 5 dienų išankstinio balsavimo laikotarpis, o 2006 m. ir
vėlesniuose rinkimuose jau buvo 6 dienų išankstinio balsavimo laikotarpis.
Rinkėjo identifikavimo mechanizmas
Internetu balsuojantis rinkėjas savo tapatybę patvirtina dviem veiksmais. Pirma,
registruojasi balsuoti internetu ir registracijos metu susikuria savo unikalų slaptaţodį. Antra,
uţsiregistravę rinkėjai elektroniniu paštu gauna asmeninį identifikacijos numerį (PIN). Ir
slaptaţodis, ir asmeninis identifikacijos numeris (PIN) yra privalomi duomenys, norint balsuoti
internetu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Merkamo savivaldos rinkimuose internetu nėra balso patikrinimo
mechanizmo, taip pat nėra ir specialaus balso slaptumo uţtikrinimo mechanizmo.
Balsavimo internetu stebėjimas
Balsavimo internetu stebėjimas (auditavimas) pirmąkart buvo atliktas 2010 m. savivaldos
rinkimų metu. Šio proceso metu stebėtojas galėjo „stebėti“ („audit“) paţymėtus balsus (marked
votes) prieš rinkimus, rinkimų metu ir po rinkimų ir patvirtinti teisingą balso priskyrimą rinkėjo
pasirinktam kandidatui. Ši sistema leidţia stebėti rinkėjo pasirinkimą ir įvertinti, ar balsas buvo
suskaičiuotas.

Prancūzija
Prancūzija yra viena iš pirmųjų valstybių, pradėjusių balsavimo internetu bandymus8.
Balsavimo internetu būdas, kaip bandomasis projektas, pirmą kartą buvo panaudotas 2002 m.
Vandoeuvre-les-Nancy prezidento rinkimuose ir tais pačiais metais Issy-les-Molineaux miesto
tarybos rinkimuose. Tačiau Prancūzija yra daţniau minima kaip naudojanti balsavimo internetu
būdą renkant Uţsienyje gyvenančių Prancūzijos piliečių asamblėją (The Assembly of French
citizens living abroad). Tai patariamoji 155 narių asamblėja, renkanti 12 senatorių, kurie atstovauja
Prancūzijos emigrantams aukštuosiuose parlamento rūmuose. Tokiu balsavimo būdu uţsienyje
gyvenantys piliečiai galėjo pasinaudoti 2003 m., 2006 m., 2009 m.
Uţsienyje gyvenantys Prancūzijos piliečiai 2012 m. Nacionalinės Asamblėjos rinkimuose
jau galėjo dalyvauti balsuodami ir internetu.
Balsavimo internetu sistemos, taikomos rinkimuose, privalo atitikti Valstybinės IT ir laisvės
komisijos (Commission nationale informatique et liberté, CNIL) rekomendacijų, kurias Komisija
pateikia prieš kiekvienus rinkimus.
Rinkėjai
Pagal Rinkimų kodeksą9 balsuoti internetu Uţsienyje gyvenančių Prancūzijos piliečių
asamblėjos rinkimuose turi teisę Prancūzijos piliečiai, gyvenantys uţsienyje. Asamblėja renkama
kas trejus metus, tad prieš kiekvienus rinkimus yra priimamas dekretas, kuriuo patvirtinama
balsavimo internetu tvarka, rinkėjų, balsuojančių internetu, tapatybės nustatymo metodas ir kita.
2003 m. rinkimuose balsuoti internetu galėjo balsuoti 50 tūkst. Prancūzijos piliečių,
gyvenančių JAV ir Kanadoje.

8

International Experience with E-Voting, 2012, p. 117–119: http://www.parliament.uk/documents/speaker/digitaldemocracy/IFESIVreport.pdf
9
Code électoral: http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239
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2006 m. internetu balsuoti turėjo teisę 525 tūkst. emigrantų, gyvenančių Azijoje, Europoje ir
Vidurio Rytuose. Prieš rinkimus jie privalėjo uţsiregistruoti savo konsulatuose, kad galėtų balsuoti
internetu.
2009 m. pasinaudoti teise balsuoti internetu galėjo 340 tūkst. Prancūzijos piliečių,
gyvenančių Afrikoje, Šiaurės ir Lotynų Amerikoje. Prieš rinkimus jie privalėjo internetu
uţsiregistruoti konsulatuose, kad galėtų dalyvauti rinkimuose balsuodami internetu.
2012 m. vykusių Nacionalinės Asamblėjos rinkimų metu internetu balsuoti teisę turėjo 1,5
mln. piliečių, gyvenančių uţsienyje. Tokiu balsavimo būdu, kurį inicijavo Uţsienio reikalų
ministerija, rinkimuose pasinaudojo daugiau kaip 240 tūkst. emigrantų, tai yra 55 proc. visų
balsavusių uţsienyje rinkėjų10.
Taip pat buvo vykdomas ir išankstinis balsavimas paštu ir balsavimas rinkimų dieną
ambasadose ir konsulatuose.
Balsavimo internetu laikotarpis
2003 m. rinkimuose internetu balsuoti buvo galima 12 dienų iki pat rinkimų dienos.
2006 m. balsuoti internetu buvo skirtas 7 dienų laikotarpis, kuris baigės likus 5 dienoms iki
rinkimų.
2009 m. rinkimuose balsuoti internetu buvo skirtas 15 dienų laikotarpis, kuris baigės likus 2
dienoms iki rinkimų.
2012 m. Nacionalinės Asamblėjos rinkimuose rinkėjai balsuoti internetu galėjo 7 dienas
prieš kiekvieną iš dviejų turų. Balsavimo internetu terminas baigėsi iki pirmojo turo likus 11 dienų,
o iki antrojo – 4 dienoms.
Rinkėjo identifikavimo mechanizmas
Informacija apie rinkėjo identifikavimo mechanizmą 2003 m. rinkimuose nepateikiama.
2006 m. rinkimuose rinkėjai galėjo save identifikuoti savęs atpaţinėją (indetifier) ir slaptą
kodą, kuriuos gavo paštu, bei elektroniniu paštu gautą slaptaţodį. Identifikavimas vyko rinkimų
interneto svetainėje.
2009 m. rinkimuose rinkėjai galėjo save identifikuoti per konsulatų suteiktus ID numerius ir
asmeninius slaptaţodţius – šie duomenys buvo automatiškai sugeneruojami po to, kai rinkėjas,
norėdamas uţsiregistruoti balsuoti rinkimuose internetu, prisijungdavo prie Prancūzijos piliečių
uţsienyje asociacijos (AFE).
2006 m. ir 2009 m. rinkimų metu rinkėjai, balsavę internetu, gaudavo pranešimą, kad
rinkimų serveris gavo jų balsą.
Balsavimo internetu statistika
2003 m. teisę balsuoti internetu turėjo 50 000 rinkėjų, rinkėjų aktyvumas – 14,47 proc.,
internetu balsavo 60,60 proc.
2006 m. teisę balsuoti internetu turėjo 525 000 rinkėjų, rinkėjų aktyvumas – 14 proc.,
internetu balsavo 14 proc.
2009 m. teisę balsuoti internetu turėjo 340 000 rinkėjų, rinkėjų aktyvumas – 19 proc.,
internetu balsavo 9 proc.
2012 m. teisę balsuoti internetu turėjo 1 500 000 rinkėjų, internetu balsavo 55 proc. visų
balsavusiųjų (uţsienyje).
2012 m. parlamento rinkimai ir balsavimas internetu
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French Expats Vote Online in Legislative Elections with Scytl’s Technology, 2012-07-11:
http://www.businesswire.com/news/home/20120711005638/en/French-Expats-Vote-Online-Legislative-ElectionsScytl%E2%80%99s#.VIlauTGsWSo
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2012 m. rugsėjo mėn. paskelbtoje ESBO baigiamojoje ataskaitoje apie Prancūzijos
parlamento ţemųjų rūmų rinkimus, vykusius 2012 m. birţelio 10 ir 17 dienomis11, teigiama, kad
pirmąkart balsuoti internetu galėjo piliečiai, gyvenantys uţsienyje – tai buvo dar vienas balsavimo
būdas šalia jau įprastų balsavimo paštu, balsavimo pagal įgaliojimą ir balsavimo konsulatuose.
Pagal Rinkimų kodeksą12 uţ balsavimą internetu (internet voting) atsako Elektroninio
balsavimo taryba (Electronic Vote Board), priţiūrinti visus su balsavimu internetu susijusius
procesus. Taryba, jei nustato, kad buvo paţeistas balsavimo slaptumo principas, gali panaikinti
rezultatus. Kodekse yra įtvirtinti Tarybos formavimo ir veiklos principai, balsavimo internetu
laikotarpis, rinkėjo tapatybės nustatymas.
ESBO ataskaitoje rekomendavo teisės aktuose detaliau reglamentuoti balsavimą internetu
visose balsavimo stadijose.
Balsavimo internetu sistema, įgyvendinimas ir skaidrumas
Rinkėjai balsuodami internetu rinkimuose galėjo dalyvauti geguţės 23–29 d., t. y. septynias
dienas pirmo turo metu, ir birţelio 6–12 d. (taip pat septynias dienas) antrojo turo metu. Intervalas
tarp galimybės balsuoti internetu ir balsavimo rinkimų apylinkėse asmeniškai (in-person) buvo
nustatytas siekiant sudaryti rinkėjams galimybes nueiti į rinkimų apylinkę diplomatinėse
atstovybėse ir balsuoti, jei netikėtai būtų kilusių esminių problemų balsuojant internetu.
Geguţės 18 d. buvo sugeneruoti kriptografiniai raktai, skirti balsams iššifruoti, ir įteikti
Elektroninio balsavimo tarybos nariams.
Apie 210 tūkst. piliečių, gyvenančių uţsienyje ir konsulatams pateikę savo elektroninio
pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį, galėjo dalyvauti rinkimuose internetu. Uţsiregistravę jie
įprastu paštu gavo instrukciją, kaip balsuoti internetu pirmojo ir antrojo rinkimų turo metu. Tai
leido nustatyti rinkėjų tapatybę balsavimo internetu metu. Elektroniniu paštu rinkėjai taip pat gavo
du skirtingus slaptaţodţius (po vieną kiekvienam rinkimų turui).
Saugiai uţsiregistravus balsuoti internetu rinkimų portale į vartotojo kompiuterį buvo
instaliuojama balsavimo internetu programa. Vartotojas galėjo patvirtinti savo tapatybę suteiktu
prisijungimo slaptaţodţiu. Prisijungus buvo pateikiamas atitinkamos rinkimų apygardos kandidatų
sąrašas. Jei rinkėjas atidavė savo balsą internetu, balsas (pasirinkimas) nebegalėjo būti pakeistas net
jei jis atiduotas per klaidą ar dėl spaudimo.
ESBO ataskaitoje rekomenduojama sukurti priemones, leisiančias ateityje rinkėjams
internetu balsuoti dar kartą (pakeisti balsą) tuo atveju, jei buvo suklysta, ir apriboti galimybes
įbauginti rinkėjus
ESBO taip pat rekomenduoja valdţiai apsvarstyti patikimos balsavimo internetu sistemos ar
panašaus lygiaverčio mechanizmo naudojimo galimybę kaip priemonę rinkėjui pasitikrinti, ar jo
atiduotas balsas yra priskirtas tiksliai tam, uţ ką ir buvo atiduotas.
2012 m. Nacionalinės Asamblėjos rinkimų pirmojo turo metu internetu balsavo 126 947
rinkėjai, o antrojo turo metu – 117 676 rinkėjai. Konsultacija techniniais klausimais rinkėjams buvo
teikiama visu balsavimo internetu laikotarpiu – tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, tiek uţpildţius
tam tikrą elektroninę formą.
Pirmojo ir antrojo rinkimų turo metu išryškėjo dvi problemos. Pirma, Java programa (Java
Virtual Machine) buvo atnaujinta iki pirmojo balsavimo internetu turo, tačiau atsirado tam tikras
nesuderinamumas su balsavimo programa, dėl ko keli rinkėjai negalėjo internetu atkoduoti savo
balso. Antroji problema išaiškėjo skaičiuojant antrojo turo rezultatus. Oficialaus antrojo turo
rezultatų skaičiavimo metu vienoje rinkimų apygardoje buvo sprendţiamas ir rezultatų skirtumo
vienu balsu klausimas. Vieno balso skaitmeninis paţymėjimas buvo sugadintas, todėl buvo
nuspręsta jo neskaičiuoti. Abiem atvejais ESBO teigia, jog priimant sprendimus buvo laikomasi iš
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anksto nustatytų darbo tvarkos taisyklių; priimant sprendimus dalyvavo visi Elektroninio balsavimo
tarybos nariai, o priimti sprendimai ir sandoriai buvo įrašyti į protokolą.
Visos serverio sudėtinės dalys buvo saugomos iki rinkimų pabaigos. Elektroninio balsavimo
taryba pranešė ESBO, kad pagal teisės aktų reikalavimus, serverio duomenys bus panaikinti tik
2012 m. spalio mėn.
Atkreipiamas dėmesys, kad balsavimo internetu sistemų pasiūlymų ir pirkimo metu nebuvo
viešų diskusijų. Rekomenduojama, kad balsavimo internetu sistemų bet kokie viešųjų pirkimų
procesai būtų vykdomi kaip įmanoma skaidriau, kad politinių partijų ir visuomenės atsiliepimai
ateityje būtų įtraukti į balsavimo sistemų pirkimo dokumentus.
Ataskaitoje taip pat rekomenduojama pradėti strateginį rinkėjų švietimo projektą, kuriuo
būtų siekiama paskatinti ir padidinti piliečių dalyvavimą vertinant, organizuojant, kontroliuojant ir
pritaikant naujas balsavimo technologijas.
Balsavimo internetu sertifikavimas
Prancūzijoje nėra oficialaus balsavimo internetu sertifikavimo proceso. Sistema yra
vertinama pagal atitinkamų institucijų patvirtintas gaires ir taisykles. ESBO ataskaitoje
rekomenduojama teisės aktuose įtvirtinti aiškius, nuoseklius sertifikavimo reikalavimus.
Pirmos Valstybinės IT ir laisvės komisijos (CNIL) rekomendacijos privatumo, slaptumo ir
saugumo balsuojant internetu klausimais buvo pateiktos 2003 m. Komisijos rekomendacijas privalo
atitikti rinkimuose taikomos balsavimo internetu sistemos. Balsavimo internetu sistemos taip pat
turi atitikti patvirtintus specialius elektroninio sertifikato, kodavimo lygio, atpaţinimo reikalavimus.
ESBO 2012 m. ataskaitoje rekomenduojama, kad balsavimo internetu saugumo
reikalavimai, taip pat saugumo vertinimo metodologija ir rezultatai, audito protokolai bei rezultatai
ir kita būtų prieinami visuomenei, siekiant sustiprinti jos pasitikėjimą balsavimo internetu procesu.

Norvegija
Norvegijos 2011 m. vietos valdţios rinkimuose ir 2013 m. parlamento rinkimuose kai
kuriose rinkimų apygardose buvo vykdomi bandomieji balsavimo internetu projektai.
2013 m. parlamento rinkimuose balsuoti internetu teisę turėjo 250 159 rinkėjai iš 12
savivaldybių, kurios pateko į 10 rinkimų apygardų teritorijas. Balsavimo internetu sistemą
administravo ir jos valdymą vykdė Vietos valdţios ir regioninės plėtros ministerija (Ministry of
Local Government and Regional Development) (toliau – ministerija), kuri atsakinga uţ rinkimų
organizavimą ir pasiūlymų dėl rinkimų reformų teikimą13.
Balsavimo internetu organizavimo tvarka
Kaip ir 2011 m. vietos valdţios rinkimų metu, 2013 m. bandomojo balsavimo internetu
metu parlamento rinkimuose tam, kad būtų išvengta įtakos darymo rinkėjų apsisprendimui ar
rinkėjų papirkimo, kiekvienas rinkėjas galėjo balsuoti internetu neribotą skaičių kartų, o
įskaičiuojamas buvo paskutinis balsas. Rinkėjai taip pat turėjo galimybę balsuoti ir tradiciniu būdu
išankstinio balsavimo metu ar rinkimų dieną – tokiu būdu panaikindami savo elektroniniu būdų
paduotus balsus.
Balsavimo internetu sistema suteikė rinkėjams galimybę pasitikrinti, ar jų el. būdu pateiktas
balsas yra tinkamai įskaitytas naudojant vadinamuosius rezultatų kodus (return codes). Rinkėjai
paštu gaudavo rinkėjo kortelę su balsavimo instrukcijomis ir saugiai atspausdintu unikalių rezultatų
kodų, skirtų kiekvienai politinei partijai, rinkiniu. Rezultatų kodus sudarė keturi vienaţenkliai
skaitmenys, kurie buvo skirtingi kiekvienam rinkėjui. Rinkėjai balsuodami turėjo visų pirma save
identifikuoti, o vėliau, vadovaudamiesi nesudėtinga tvarka, paduoti balsą. Po balso padavimo
13
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rinkėjas SMS ţinute į savo mobilųjį telefoną gauna rezultatų kodą, kurį galima patikrinti su
rezultatų kodu atspausdintu rinkėjo kortelėje.
2013 m. bandomojo balsavimo metu rinkėjai internetu balsuoti galėjo 25 dienas14.
2013 m. birţelio mėn. Vietos valdţios ir regioninės plėtros ministerijos priimtu sprendimu
įsteigtas 9 narius turintis Rinkimų internetu komitetas (Internet Election Committee), kurio tikslas –
uţtikrinti balsavimo internetu skaidrumą ir atskaitomybę. Rinkimų internetu komitetą sudarė trys
atitinkamų rinkimų apygardų pirmininkai, trys savivaldybių, kuriose vykdomas bandomasis
balsavimas internetu, rinkėjai, šifruotojas (cryptographer), rinkimų analitikas ir Duomenų apsaugos
inspekcijos atstovas. ESBO rinkimų komisijos atstovų ataskaitoje paţymima, kad šių komiteto narių
atrankos kriterijai ministerijos priimtame sprendime nėra aiškiai apibrėţti, tad tiesioginis
ministerijos dalyvavimas atrenkant kai kuriuos komiteto narius gali sukelti interesų konfliktą.
Rinkimų internetu komiteto funkcijos buvo šios: svarbių šifravimo raktų saugojimas,
jautrios informacijos sukūrimo, saugojimo ir sunaikinimo saugiu būdu kontroliavimas, balsavimo
internetu sustabdymas ir panaikinimas esant paţeidimams, balsų iššifravimo proceso tikslumo
patikrinimas.
ESBO rinkimų įvertinimo misijos ataskaitoje paţymima, jog daugelis Rinkimų internetu
komiteto narių nebuvo susipaţinę su balsavimo internetu sistema ir rėmėsi ministerijos pateiktomis
instrukcijomis bei patarimais. Tai, anot ESBO pateiktos ataskaitos, kėlė abejonių dėl Rinkimų
interneto komiteto kompetencijos bei jo, kaip prieţiūros organo, efektyvumo.
ESBO rinkimų įvertinimo misijos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad vėlyvas
sprendimas paskelbti apie bandomąjį balsavimą internetu 2013 m. parlamento rinkimuose lėmė tai,
kad nebuvo atsiţvelgta į kai kurias ESBO rekomendacijas dėl balsavimo internetu dar 2011 m.
bandomojo balsavimo metu. Pavyzdţiui:

paskelbti išsamų visų darbų, susijusių su balsavimu internetu, grafiką;

dokumentuoti visas procedūras, susijusias su elektroninių balsų slaptumo uţtikrinimu;

dokumentuoti visus etapus, susijusius su elektroninio balsavimo rezultatų teisingumo
patikrinimu;

dokumentuoti visus veiklos procesus, susijusius su balsavimo internetu sistemos veikla;

sudaryti sutartį su trečiąja šalimi, kuri atliktų visų išeitinių kodų (source codes)
patikrinimą;

formalizuoti pareigas, vaidmenis ir leidimus, susijusius su prieiga prie informacinių
technologijų infrastruktūros.
Skaidrumas ir patikrinimas
2013 m. vykdyto bandomojo balsavimo metu ministerija sudarė sutartį su trečiąja šalimi
(Norvegijos informacijos saugumo centru), kuri 12-oje bandomųjų savivaldybių vykdė
besidominčių balsavimu internetu rinkėjų mokymus kompiuterių saugumo ir apsaugos nuo
kompiuterinių virusų srityse. Šie mokymai taip pat suteikė galimybę tapti „elektroninio balsavimo
rinkimų stebėtojais“ palyginant vadinamąją balso maišos reikšmę (hash value of the vote),
suteikiamą rinkėjo kompiuteryje, su maišos reikšme, kuri skelbiama viešoje elektroninės balsadėţės
suvestinėje. Vis dėlto dalyvavimą šiuose mokymuose pasirinko nedidelis rinkėjų skaičius.
Rezultatų kodai suteikė balsavimo internetu apsaugą informuojant rinkėjus apie tai, jog jų
balsas buvo paduotas ir įskaitytas sistemoje tinkamai, t. y. virtualus rinkimų biuletenis nebuvo
perimtas ar pakeistas kompiuterinio viruso prieš jam patenkant į elektroninę balsadėţę.
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Balsavimo internetu vertinimai
2014 m. Norvegijos socialinių tyrimų institutas (norv. Institutt for samfunnsforskning)
Vietos valdţios ir regioninės plėtros ministerijos, atsakingos uţ rinkimų organizavimą ir pasiūlymų
dėl rinkimų reformų teikimą, pavedimu parengė ataskaitą dėl 2013 m. Norvegijos parlamento
rinkimų metu vykdyto bandomojo balsavimo internetu projekto įvertinimo15.
Šioje ataskaitoje buvo pateikti bandomojo balsavimo internetu projekto empirinės analizės
duomenys apie rinkėjų aktyvumą, rinkimų prieinamumą, rinkėjų pasitikėjimą bei poţiūrį į
balsavimą internetu, balsavimo slaptumo uţtikrinimą.
Rinkėjų aktyvumas ir balsavimo internetu naudojimas
Balsavimas internetu pasiţymėjo populiarumu bandomosiose savivaldybėse. Senosiose ir
naujosiose bandomosiose savivaldybėse internetu buvo paduota atitinkamai 37 ir 33 proc. balsų.
Nuo 2011 m. vykusio bandomojo balsavimo internetu metu buvo paduota 26 proc. balsų.
Norvegijoje internetu paduotų balsų skaičius buvo pakankamai aukštas palyginti su 2011 m.
visuotiniais rinkimais Estijoje, kuomet internetu balsavo 24 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų.
Tyrimo autoriai atkreipė dėmesį, jog balsavimas internetu nepadidino bendro rinkėjų
aktyvumo. Rinkėjų aktyvumo pokyčiai bandomosiose savivaldybėse sutapo su rinkėjų aktyvumo
pokyčių tendencijomis visoje valstybėje.
Atlikus rinkėjų sąrašų analizę paaiškėjo, jog internetu balsavusių rinkėjų socialiniai ir
demografiniai poţymiai iš esmės nesiskyrė nuo balsavusiųjų tradiciniu būdu rinkėjų.
Lyginant 2011 ir 2013 m. balsavimo internetu bandomuosius projektus yra pastebima, jog
daug rinkėjų, 2011 m. balsavusių tradiciniu būdu, tą patį darė ir 2013 m., o tuo tarpu rinkėjai,
balsavę internetu 2011 m., internetu balsavo ir 2013 m. Didţiausi pasikeitimai yra pastebėti tarp
2011 m. nebalsavusių rinkėjų. 2013 m. 30 proc. iš jų balsavo tradiciniu būdu, o 19 proc. internetu.
Minėtų rinkėjų socialiniai ir demografiniai poţymiai taip pat iš esmės nesiskyrė. Bene vienintelis
skirtumas yra tas, kad balsavimas internetu yra populiaresnis tarp jaunesnių rinkėjų, kurie 2011 m.
rinkimuose apskritai nebalsavo.
Taigi duomenų analizė parodė, jog skirtumai tarp rinkėjų, balsavusių internetu ir balsavusių
tradiciniu būdu, yra maţi.
Rinkimų prieinamumas
2013 m. balsavime internetu dalyvavusių rinkėjų poţiūris į rinkimų prieinamumą didele
dalimi sutampa su 2011 m. bandomojo balsavimo internetu rinkėjų poţiūriu. Rinkėjų apklausa
parodė, jog pagrindinė prieţastis apsispręsti balsuoti internetu, o ne tradiciniu būdu, yra patogumas.
Kaip antrą balsavimo internetu pasirinkimo prieţastį rinkėjai nurodė smalsumą, t . y. norą išbandyti
naują rinkimų būdą.
Tradiciniu būdu balsavusių rinkėjų poţiūris į prieinamumą 2013 m. rinkimuose lyginant su
2011 m. rinkimais iš esmės nesikeitė. Labiausiais pastebimas pokytis buvo tas, kad 2013 m.
rinkimuose atsirado daugiau tradiciniu būdu balsavusių rinkėjų, paţymėjusių, jog rinkimų apylinkių
artumas jų gyvenamosioms vietoms lėmė sprendimą nesirinkti balsavimo internetu.
Rinkėjai, turintys specialiuosius poreikius (t. y. turintys sunkumų nusigauti iki rinkimų
apylinkių ir / ar paţymėti popierinį balsavimo biuletenį), kaip pagrindinę prieţastį, dėl kurios jie
balsavo internetu, daţniausiai nurodydavo problemas, susijusias su atstumu iki rinkimų apylinkių.
Kitos internetu balsavusios rinkėjų grupės aukščiau minėtų problemų nenurodė.
Rinkėjų, gyvenančių uţsienyje ir turinčių galimybę balsuoti internetu (t. y. uţsiregistravusių
balsavimui savivaldybėse, kuriose buvo vykdomas bandomasis balsavimas internetu), aktyvumas
buvo 9 proc. aukštesnis nei rinkėjų, gyvenančių uţsienyje ir balsuojančių kitose savivaldybėse.
Internetu balsavo 66 proc. uţsienyje gyvenančiųjų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.
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Požiūris į internetinį balsavimą ir pasitikėjimas balsavimu internetu
Bandomosiose savivaldybėse, kuriose balsavimas internetu buvo vykdomas ir 2011 m.,
pasitikėjimas rinkimų procesu šiek tiek išaugo lyginant 2011 m. ir 2013 m. Pasitikėjimo lygis buvo
panašus bandomosiose savivaldybėse ir likusioje šalies dalyje. Tai galima paaiškinti darant
prielaidą, kad 2013 m. rinkimuose vykęs bandomasis balsavimo internetu projektas buvo labiau
ţinomas ir tikriausiai pritraukė maţiau visuomenės dėmesio, o tai lėmė, jog buvo išreikšta maţiau
kritiškų poţiūrių nei 2011 m. Taip pat nebuvo pastebėta ţymesnių skirtumų tarp 10 senųjų ir 2
naujųjų savivaldybių, kuriose vyko bandomasis balsavimas internetu, pasitikėjimo rinkimų procesu
atţvilgiu.
Lyginant poţiūrius į balsavimą internetu bandomosiose savivaldybėse nėra pastebimas
didelis skirtumas tarp 2011 m. ir 2013 m. Balsavimo internetu palaikymas išliko aukštas, nepaisant
pateiktų kontrargumentų dėl privatumo, slapto balsavimo ir technologinio saugumo.
Daugiau nei devyni iš dešimties bandomųjų savivaldybių gyventojų manė, jog Norvegijoje
turėtų būti įteisintas balsavimas internetu. Visoje šalyje parama balsavimui internetu yra maţesnė –
septyni iš dešimties gyventojų palaikė šią idėją.
Balsavimo slaptumas: principai ir praktika
Pagal tyrimo rezultatus vyresni ir maţiau išsilavinę rinkėjai akcentavo slapto balsavimo
principą.
Didţioji dalis rinkėjų, net 82 proc., pritaria teiginiui, jog balsavimas internetu turi būti
vykdomas privačioje aplinkoje. Šiuo poţiūriu egzistuoja nedideli skirtumai taip internetu balsavusių
rinkėjų, rinkėjų, balsavusių tradiciniu būdu, ir rinkimuose nedalyvavusių rinkėjų.
Kuomet kalbama apie slapto balsavimo principo taikymą konkrečiose situacijose, rinkėjų
poţiūriai tampa labiau nevienareikšmiški. Respondentų buvo paprašyta apsvarstyti kai kuriuos
scenarijus, kurie modeliuoja įvairias situacijas, galinčias kilti balsuojant internetu. Daug
respondentų – kai kurių scenarijų atvejais netgi didţioji dalis – manė, jog yra priimtina, kad kiti
asmenys galėtų matyti, kaip jie balsuoja, tačiau su sąlyga, jeigu nieko neteisėto (pavyzdţiui, balsų
pirkimas) nevyksta. Tai nebūtinai reiškia, jog šie respondentai leistų kitiems stebėti, kaip jie
balsuoja, tačiau tai rodo, kad toks elgesys galėtų būti nevertinamas kaip nepriimtinas.
Situacijos, kuomet kas nors „padeda“ kitam asmeniui balsuoti ir tokiu būdu mato, kaip jis /
ji balsuoja, daţniausiai yra vertinamos kaip priimtinos. Tai daţniausiai pasakytina apie atvejus, kai
balsuoja asmenys su negalia. 27 proc. rinkėjų balsavusių internetu teigė, jog jie nebuvo vieni
patalpoje, kurioje balsavo internetu, o 7 proc. respondentų pasisakė, kad kiti asmenys matė, kaip jie
balsavo. Tai reiškia, jog didţioji dalis internetu balsavusių rinkėjų balsavo privačiai, tačiau nedidelė
dalis rinkėjų vis dėlto yra linkusi leisti kitiems matyti kaip jie balsuoja.
Tik labai maţa dalis respondentų patyrė spaudimą balsuoti uţ tam tikrą partiją. Balsavę
internetu rinkėjai nebuvo labiau paţeidţiami nei visi kiti rinkėjai, balsavę tradiciniu būdu.
Labai maţa dalis respondentų teigė, kad kiti asmenys bandė pirkti jų balsą arba nurodė
ţinantys atvejus apie balsų pirkimą. Šiuo aspektu nėra esminių skirtumų tarp internetu balsavusių ir
tradicinių būdu balsavusių rinkėjų.
Perbalsavimo mastas – galimybė balsuoti internetu daugiau nei vieną kartą – buvo
pakankamai ribotas.
2014 m. birţelio mėn. Norvegijos vietos valdţios ir regioninės plėtros ministerija nusprendė
nebevykdyti bandomųjų balsavimo internetu projektų. Anot vietos valdţios ir regioninės plėtros
ministro Jan Tore Sanner, Norvegijoje buvo nemaţai politinių nesutarimų dėl 2011 m. ir 2013 m.
įvykusių balsavimo internetu bandomųjų projektų, o parlamentas ne kartą diskutavo šiuo klausimu.
Ministro teigimu, Norvegijos vyriausybė siekia būti uţtikrinta, kad būtų išsaugotas aukštas rinkėjų
pasitikėjimas Norvegijos rinkimų sistema, ir mano, kad politiniai nesutarimai yra nepalankūs
įgyvendinti balsavimą internetu. Ministerijos pranešime spaudai taip pat buvo paţymėta, jog nors
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2011 m. ir 2013 m. vykę bandomieji balsavimai internetu suteikė daug įdomių ir vertingų ţinių bei
patirties, tačiau nesant plačiam politiniam sutarimui įteisinti balsavimą internetu, Vyriausybės
nuomone, būtų netikslinga leisti lėšas tolimesniems bandomiesiems projektams16.
Norvegijos socialinių tyrimų instituto pateiktoje ataskaitoje, kurioje įvertintas 2013 m.
rinkimuose vykdytas bandomasis balsavimo internetu projektas, buvo nurodyta, kad rinkėjai
nevisapusiškai ţinojo apie balsavimo internetu saugumo mechanizmus. Anot ministro, yra svarbu,
jog rinkimai būtų vykdomi rinkimų apylinkėse, kuriose rinkimų pareigūnai uţtikrina, kad laisvų ir
teisingų rinkimų bei balsavimo slaptumo principų būtų laikomasi.

Šveicarija
2000 m. Šveicarijos federalinė vyriausybė pradėjo įgyvendinti balsavimo internetu projektą,
kurį parėmė argumentuodama, kad įgyvendinusi elektroninį balsavimą Šveicarija galėtų atlikti
pirmtako vaidmenį ir pademonstruoti kitoms valstybėms, jog informacinių technologijų mokslas
gali pasitarnauti diegiant tiesioginės demokratijos elementus17.
Pagrindiniai motyvai dėl balsavimo internetu projektų įgyvendinimo Šveicarijoje buvo
susiję su rinkimų prieinamumo didinimu dėl pakankamai didelio vykstančių rinkimų ir referendumų
skaičiaus, maţėjančio rinkėjų aktyvumo, sėkmingos balsavimo paštu plėtros ir šio balsavimo būdo
teigiamos įtakos rinkėjų aktyvumui. Balsavimo internetu įdiegimą taip pat lėmė ir tokie veiksniai,
kaip aukštas interneto skvarbos lygis bei faktas, jog 10 proc. Šveicarijos gyventojų gyvena
uţsienyje, o iš jų balsuoti registruojasi tik 2 proc. Be to, Šveicarijoje buvo fiksuojamas ţemas
jaunesnių nei 40 m. rinkėjų aktyvumas. Galiausiai atliktų visuomenės apklausų duomenys rodė
aukštą balsavimo internetu idėjos palaikymo lygį18.
2000 m. Šveicarijos Konfederacija išplėtojo centralizuotą valdymo struktūrą, kuri leido
išlaikyti balsavimo internetu projekto kontrolę. Tais pačiais metais federalinė vyriausybė pasirašė
susitarimą su trimis kantonais (Ţenevos, Ciuricho ir Nešatelio), kurie savanoriškai pasiryţo
įgyvendinti balsavimo internetu projektą. Federalinė vyriausybė sutiko finansuoti 80 proc. projekto
kaštų iki 2005 m., o minėtieji kantonai sutiko plėtoti balsavimo internetu sistemą ir padaryti ją
prieinamą nemokamai bet kuriam iš likusių 23 kantonų. Tuo tarpu Šveicarijos konfederacija teisę į
projekto valdymą išlaikytų neapibrėţtam laikotarpiui.
Po to, kai 22 tūkst. Šveicarijos išeivių turėjo galimybę balsuoti internetu 2011 m. spalio
mėn. vykusiuose federaliniuose rinkimuose, Šveicarijos Konfederacija nusprendė suteikti teisę
balsuoti internetu visiems uţsienyje gyvenantiems rinkėjams. Uţsienyje gyvenantiems rinkėjams
yra teikiamas prioritetas ir sudaroma galimybė jiems balsuoti internetu, atkreipiant dėmesį į tai, kad
balsavimo paštu metu rinkimų dokumentai daţnai pasiekdavo rinkimų apylinkes pavėluotai.
Kiti argumentai dėl balsavimo internetu įteisinimo yra susiję su balsų skaičiavimo proceso
supaprastinimu, netyčia sugadintų balsavimo biuletenių prevencija ir siekiu tokio balsavimo būdo
patrauklumu kai kuriems rinkėjams, taip skatinant juos balsuoti.
Pavyzdţiui, balsavimo paštu įteisinimas padidino Ţenevos rinkėjų aktyvumą 20 proc. ir 95
proc. rinkėjų balsuoja paštu, o tik 5 proc. rinkimų apylinkėse. Tad balsavimas internetu remiasi
technologijomis, kuriomis siekiama konsoliduoti balsavimo paštu progresą.
Teisė balsuoti internetu
Nuo 2014 m. vasario 9 d. visi Šveicarijos gyventojai, gyvenantys uţsienyje, turi teisę
balsuoti internetu. Vienintelis reikalavimas yra registruotis balsavimui tuose kantonuose, kurie
16

Ministry of Local Government and Regional Development. Internet voting pilot to be discontinued. Press release,
25.06.2014: http://www.regjeringen.no/en/dep/kmd/press/press-releases/2014/Internet-voting-pilot-to-bediscontinued.html?id=764300
17
International Experience with E-Voting, p. 158: http://www.parliament.uk/documents/speaker/digitaldemocracy/IFESIVreport.pdf
18
Ten pat.
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vykdo balsavimą internetu19. Tokia teisė uţtikrinama rinkėjams, gyvenantiems Europos Sąjungos
valstybėse narėse ir valstybėse, pasirašiusiose Wassenaar susitarimą. Šiuo metu Wassenaar
susitarimą yra ratifikavusios šios ne ES valstybės: Argentina, Australija, Kanada, Japonija,
Meksika, Naujoji Zelandija, Norvegija, Korėjos Respublika, Rusijos Federacija, PAR, Turkija,
Ukraina ir JAV20. Valstybės, ratifikuodamos Wassenaar susitarimą, sutinka nebausti asmenų uţ
dvejopos paskirties (civilinės ir karinės) prekių bei technologijų naudojimą ir prekybą.
Kriptografinės programos iš dalies patenka į šių dvejopos paskirties prekių ir technologijų
kategoriją. Tad Šveicarijos vyriausybė norėdama apsaugoti savo piliečius nuo galimos teisinės
atsakomybės uţ tokių programų naudojimą valstybėse, nepasirašiusiose Wassenaar susitarimo,
tokiu būdu riboja galimybę balsuoti internetu21. Taip pat balsuoti gali ir Šveicarijos piliečiai,
gyvenantys Andoroje, Lichtenšteine, Monake, San Marine, Vatikane ir Šiaurės Kipre. Federalinis
įstatymas leidţia balsuoti uţsienyje gyvenantiems rinkėjams federaliniuose rinkimuose ir
referendumuose. Ţenevos kantonas suteikia tokiems rinkėjams politines teises kantono lygmenyje.
Tam, kad uţsienyje gyvenantys rinkėjai būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus, jie turi uţregistruoti savo
gyvenamąją vietą Šveicarijos konsulinėje įstaigoje ir kas ketverius metus atnaujinti šią
registraciją22.
Kai kurie rinkėjai gyvenantys Šveicarijoje taip pat turi galimybę balsuoti internetu Ţenevos
ir Nešatelio kantonuose. Kiti kantonai, vykdantys balsavimo internetu bandomuosius projektus,
orientuojasi į uţsienyje gyvenančius rinkėjus. Ilgalaikis tikslas yra suteikti galimybę ateityje
internetu balsuoti visiems Šveicarijos rinkėjams23. Šveicarijos Konfederacija (federalinė valdţia)
yra nustačiusi apribojimus kiekvienam kantonui, naudojančiam balsavimą internetu – ne daugiau
kaip 30 proc. kiekvieno kantono, naudojančio balsavimą internetu, rinkėjų gali balsuoti internetu.
Siekdama nepaţeisti minėto apribojimo, Ţenevos kantono vyriausybė pasirenka 15 savivaldybių,
kuriose yra maţdaug trečdalis viso kantono rinkėjų. Šiose savivaldybėse visi piliečiai gali balsuoti
internetu be išankstinės registracijos. Šveicarijos rinkėjai uţsienyje nėra įskaičiuojami į minėtus 30
proc. rinkėjų. Be to 30 proc. rinkėjų apribojimas nėra taikomas kantono ir savivaldybių lygmens
rinkimuose ar referendumuose.
Šiuo metu balsavimą internetu rinkėjams siūlo 13 kantonų: Ţenevos, Nešatelio ir Ciūricho
kantonai naudoja savo balsavimo internetu sprendimus, o likę 10 kantonų naudojasi kaţkuria viena
iš minėtų trijų kantonų balsavimo internetu sistema.
Balsavimas internetu Ženevos kantone
2009 m. vasario 8 d. Ţenevos rinkėjai referendume 70,2 proc. balsų dauguma pritarė
siūlomai Ţenevos konstitucijos nuostatai dėl balsavimo internetu įteisinimo. Šiuo balsavimu buvo
baigta bandomojo balsavimo projektų fazė kantono lygmeniu.
Balsavimo internetu sistema
Atlikus vadinamąją elektroninės balsadėţės antspaudavimo procedūrą, Ţenevos kantono
balsavimo internetu svetainė tampa prieinama viešai. Tuomet rinkėjas naudodamas interneto
naršyklę prisijungia prie interneto svetainės adresu https://www.evote-ch.ch/ge ir pradeda
balsavimo procesą. Tam, kad įgyvendintų balsavimo procedūrą, rinkėjas visų pirma įveda savo
balsavimo kortelės numerį identifikaciniame interneto svetainės puslapyje ir susipaţįsta su aktualia
teisine informacija (gresiančia atsakomybe uţ rinkimų teisės paţeidimus ir kt.). Kitame ţingsnyje
rinkėjas uţpildo elektroninį balsavimo biuletenį, patikrina biuletenyje atliktus pasirinkimus ir įveda
slaptus duomenis (slaptaţodį, gimimo datą ir kilmės savivaldybę) autentifikavimo puslapyje.
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Atlikus šiuos veiksmus rinkėjas yra nukreipiamas į patvirtinimo puslapį, kuriame pateikiama
patvirtinimo informacija apie sėkmingą paduoto balso išsaugojimą elektroninėje balsadėţėje24.
Rinkėjo tapatybės nustatymas
Vienkartinio naudojimo balsavimo kortelė, būtina kiekvienam balsavimui internetu, rinkėjui
yra atsiunčiama paštu. Balsavimo kortelėje yra nurodytas unikalus balsavimo kortelės numeris,
pagal kurį rinkėjas yra identifikuojamas rinkimų sistemoje, nepaisant to, kokiu būdu jis balsuoja.
Balsavimo kortelės numerį naudojamas identifikuoti vartotoją tam, kad patvirtintų jo prisijungimą
prie balsavimo tinklapio. Tam, kad ši svarbi informacija nebūtų kompromituota, ji niekuomet nėra
perduodama neuţkoduotu formatu.
2 lentelė. Slapta informacija, susijusi su balsavimu internetu
Slapta informacija, susijusi su
balsavimu
Gimimo data

Šaltinis
Rinkėjo asmeniniai
duomenys

Kilmės savivaldybė
Slaptaţodis
Balsavimo kortelės numeris
Kontrolinis kodas

Balsavimo internetu sistema

Atsarginiai duomenys
Gyventojų registras
Duomenų bazė
Rinkėjo atmintis
Gyventojų registras
Duomenų bazė
Rinkėjo atmintis
Duomenų bazė (slaptaţodţio
HmacSHA256)
Balsavimo kortelė
Duomenų bazė
Balsavimo kortelė
Duomenų bazė
Balsavimo kortelė

Balsavimo laikas
Balsavimas internetu baigiamas šeštadienio vidurdienį, t. y. likus dienai iki rinkimų dienos,
kuomet prasideda balsavimas rinkimų apylinkėse25.
Galimybė perbalsuoti
Ţenevos balsavimo internetu sistema nenumato galimybės perbalsuoti internetu bei kitais
būdais (paštu ar rinkimų dieną rinkimų apylinkėje). Ţenevos rinkimų sistemoje yra vienas rinkėjų
sąrašas, skirtas visiems trims balsavimo būdams (internetu, paštu ir rinkimų apylinkėje), ir tokiu
būdu yra uţkertamas kelias balsuoti daugiau nei vieną kartą26.
Balsavimo procedūra
Ţenevos kantono Respublikos interneto svetainėje yra suteikiama galimybė išbandyti
demonstracinę balsavimo internetu versiją.
Vienkartinio naudojimo balsavimo kortelė (ţr. 6 pav.), kuri būtina kiekvienam balsavimui
tiek internetu, tiek paštu ar rinkimų apylinkėje, rinkėjui yra atsiunčiama paštu. Balsavimo kortelėje
yra nurodytas unikalus balsavimo kortelės numeris, pagal kurį rinkėjas yra identifikuojamas
rinkimų sistemoje, nepaisant to, kokiu būdu jis balsuoja.
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6 pav. Balsavimo kortelė
Rinkėjas naudodamas interneto naršyklę prisijungia prie interneto svetainės adresu
https://www.evote-ch.ch/ge. Prisijungęs prie svetainės rinkėjas pasirenka kalbą, kurią pageidauja
naudoti balsavimo metu. Rinkėjas nuspausdamas nuorodą „Taip“ patvirtintina, jog jam yra ţinoma,
kad uţ balsavimą uţ kitą asmenį yra numatyta baudţiamoji atsakomybė (šis patvirtinimas yra
tolygus parašui ant balsavimo kortelės balsuojant paštu ar rinkimų apylinkėje)
Referendumo biuletenyje paţymimas pasirinkimo langelis Rinkimų biuletenyje pasirenkamas
kandidatų sąrašas. Rinkėjas taip pat gali keisti pasirinktą kandidatų sąrašą pridėdamas ar
išbraukdamas kandidatų pavardes (ţr. 7 pav.).

7 pav. Rinkimų ir referendumo biuletenio pildymas
22

Uţpildţius balsavimo biuletenį, spaudţiama „Tęsti“.
Patikrinamas „kontrolinis kodas“. Balsavimo sistema pateikia balsavimo biuleteniuose
padarytų pasirinkimų suvestinę. Pateikiamas kontrolinis kodas turi sutapti su balsavimo kortelėje
nurodytu kodu. Šis kodas patvirtina, kad rinkėjas iš tikrųjų yra prisijungęs prie oficialios Ţenevos
valstybės balsavimo internetu svetainės. Nesutampant minėtiems kodams rinkėjai yra raginami
susiekti su balsavimo komisijos atstovais (ţr. 8 pav.).

8 pav. Kontrolinio kodo patikrinimas
Paduoto balso patvirtinimas atliekamas įvedus slaptaţodį (nurodytas balsavimo kortelėje),
nurodţius rinkėjo kilmės savivaldybę (pasirenkant iš sąrašo) bei gimimo datą. Kilmės savivaldybė
taip pat yra nurodoma ir Šveicarijos piliečių asmens tapatybės kortelėse ir piliečių pasuose. Po
penkių nesėkmingų bandymų patvirtinti paduotą balsą, rinkėjas daugiau nebegali balsuoti internetu.
Balsavimo saugumas, slaptumas
Balsuodamas internetu rinkėjas privalo įvesti savo kilmės savivaldybę bei gimimo datą. Šių
duomenų nėra viešai prieinamuose registruose. Kilmės savivaldybė taip pat yra nurodoma ir
Šveicarijos piliečių asmens tapatybės kortelėse ir piliečių pasuose.
Taip pat rinkimus organizuojanti tarnyba (pranc. Service des votations et élections (SVE) po
rinkimų telefonu apklausia nuo 4 iki 8 tūkst. balsavusių rinkėjų (esant 50 proc. aktyvumui tai sudaro
nuo 4 iki 8 proc. rinkėjų) tam, kad įsitikintų, jog rinkėjai balsavo slaptai ir laisvai27.

27

Republique et Canton de Geneve. Questions fréquentes: http://ge.ch/vote-electronique/FAQ
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9 pav. Balsavimo biuletenio padavimo internetu schema Ţenevos kantone
3 lentelė. Šveicarijos rinkimuose/referendumuose uţsienyje balsavusių rinkėjų skaičius 20122014 m.28
Rinkimų /
referendumo
data
2014 m. lapkričio 30 d.
2014 m. rugsėjo 28 d.
2013 m. lapkričio 24 d.
2013 m. rugsėjo 22 d.
2013 m. birţelio 9 d.
2013 m. kovo 3 d.
2012 m. lapkričio 22 d.
2012 m. spalio 14 d.
2012 m. rugsėjo 23 d.
2012 m. birţelio 17 d.
2012 m. kovo 11 d.

Registruotų
balsavimui
uţsienyje
rinkėjų
skaičius
22 132
21 828
19 379
19 087
18 698
18 978
18 758
18 582
18 444
18 607
17 395

Balsavusių
uţsienyje
rinkėjų
skaičius
8 581
9 141
8 562
7 542
6 887
7 138
4 225
4 764
6 501
6 923
7 837

Balsavusių
paštu rinkėjų
skaičius

52,41 proc.
55,37 proc.
56,79 proc.
52,57 proc.
52,61 proc.
51,43 proc.
51,38 proc.
50,50 proc.
49,50 proc.
59,41 proc.
54,71 proc.

Balsavusių
internetu
rinkėjų skaičius

47,59 proc.
44,63 proc.
43,21 proc.
47,43 proc.
47,39 proc.
37,61 proc.
48,62 proc.
49,50 proc.
50,50 proc.
40,59 proc.
45,29 proc.

Kaip rodo lentelėje pateikti duomenys, balsuojančių uţsienyje rinkėjų skaičius nuo 2012 m.
išaugo, tačiau šis padidėjimas nėra ţymus. Be to, šiek tiek daugiau nei pusė balsuojančių uţsienyje
rinkėjų vis dar pasirinkdavo balsavimo paštu būdą.
Apibendrinant, balsavimo internetu sistema Šveicarijoje dėl rinkėjų identifikavimo
mechanizmo Lietuvos atvejui nebūtų tinkamas, kadangi ypač palengvintų galimybes paţeisti
balsavimo slaptumą ir balsuoti uţ kitus asmenis. Uţtektų tik ţinoti kitų rinkėjų gimimo datą, kilmės
savivaldybę ir perimti kito asmens rinkėjo kortelę. Be to, Šveicarijoje nėra numatyta galimybė
perbalsuoti nei internetu, nei tradiciniu būdu.
28
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II.

BALSAVIMO INTERNETU ĮTEISINIMO PERSPEKTYVOS
LIETUVOJE
Balsavimo internetu įteisinimo iniciatyvos Seime

2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime po pateikimo buvo pritarta Seimo narių
J.Bernatonio ir R.Sinkevičiaus teiktiems penkių įstatymų pataisų projektams (Prezidento rinkimų
įstatymo – Nr. XIIP-1835, Referendumo įstatymo – Nr. XIIP-1836, Rinkimų į Europos Parlamentą
įstatymo – Nr. XIIP-1837, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo – Nr. XIIP-1838, Seimo rinkimų
įstatymo – Nr. XIIP-1839), kuriais siekiama palengvinti rinkėjų dalyvavimą rinkimuose bei suteikti
jiems platesnes galimybes balsuoti, įdiegiant balsavimo internetu sistemą29. Tai yra trečioji
iniciatyva Seime, kuomet yra svarstomi įstatymų projektai, susiję su balsavimo internetu įteisinimu.
2015 m. vasario 9 d. Vyriausybės nutarimu30 buvo iš esmės pritarta aukščiau nurodytiems
įstatymų projektams. Taip pat Vyriausybės nutarimu siūloma papildyti teikiamus įstatymo projektus
ir numatyti, kokias pagrindines nuostatas turi apimti balsavimo internetu tvarkos aprašas.
Vyriausybės nuomone, balsavimo internetu tvarkos apraše, be bendrųjų nuostatų, turi būti aptarti
balsavimo internetu informacinės sistemos veikimo stebėsenos ir audito klausimai, kad stebint
balsavimą internetu, o vėliau audituojant balsavimo internetu veiksmus nebūtų paţeistas rinkėjų
balsavimo slaptumas, taip pat balsavimo internetu informacinės sistemos duomenų vientisumas.
Įstatymų projektuose taip pat turi būti nustatytas reikalavimas balsavimo internetu tvarkos apraše
numatyti rinkėjo balso patikrinimo galimybę, kad rinkėjas kontroliuojamoje ar kitoje aplinkoje iki
numatytos datos, kuri negali būti vėlesnė nei rinkimų dienos pabaiga, galėtų patikrinti ir įsitikinti,
jog jo balsavimas internetu informacinėje sistemoje yra tinkamai įskaitytas.
4 lentelė. Balsavimo internetu įteisinimo iniciatyvos Seime
Teisės aktų
projektai
Rinkimų
įstatymų
projektai Nr.
XP-2193XP-2196,
įregistruoti
2007-04-24

Rinkimų
įstatymų
projektai

Pagrindiniai argumentai uţ / prieš

Balsavimo Seime rezultatai

Balsavimo internetu saugumo uţtikrinimo Įstatymų projektai atmesti
problema.
2008-01-1731.
Balsavimo slaptumo uţtikrinimo ir galimo
poveikio rinkėjams darymo problema.
Balsavimo
rezultatai
dėl
pritarimo po svarstymo įstatymo
projektui pagal frakcijas:
Nepritarta (uţ 18, prieš 15,
susilaikė 41)
Dalyvavo balsavime: 74
Uţ: LCSF (5), LSDPF (7), LSF
(6)
Prieš ir susilaikė: DPF (17),
LSDPF (7), PDF (1), TSF (18),
TTF (8), VLF (4).
Įstatymo projektų tikslas – įteisinti naują Įstatymų projektai atmesti
balsavimo internetu formą, suteikiant teisę ja 2012-09-2534.
Nr. pasinaudoti uţsienyje esantiems Lietuvos Balsavimo
rezultatai
dėl

29

Seimas svarstys siūlymą įteisinti balsavimą internetu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=152282&p_k=1
30
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Išvada Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 26, 31, 32, 33, 52, 54, 56, 58, 59, 72
straipsnių pakeitimo ir papildymo 56(1), 71(1) straipsniais įstatymo projektui. 2015-02-11:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009713
31
Seimo posėdis Nr. 376 (2008-01-17, vakarinis). Darbotvarkės klausimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-1181
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XIP-2794–XIP2797,
įregistruoti
2010-12-23

Rinkimų
įstatymų
projektai Nr.
XIIP-1835,
XIIP-1836,
XIIP-1837,
XIIP-1838,
XIIP-1839,
įregistruoti
2014-05-21

Respublikos piliečiams.
Pagrindinio Valstybės valdymo ir savivaldybių
reikalų komitetas savo išvadoje32 nusprendė
įstatymų projektus atmesti.
Papildomo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
išvadoje33 nurodytas motyvas, jog įstatymo
projektais siūlomas teisinis reguliavimas galimai
prieštarauja šiems konstituciniams principams:
1) konstituciniam slapto balsavimo principui,
kuris „reikalauja sudaryti tokias sąlygas rinkėjo
valiai balsavimo metu pareikšti, kad niekas
negalėtų jo kontroliuoti, daryti įtakos jo
pasirinkimui ar kitaip kliudyti laisvai ir
nevarţomai reikšti savo valios“ (pritarus įstatymo
projektui,
rinkėjai
balsuotų
virtualioje
informacinėje
aplinkoje,
fiziškai
nekontroliuojamoje rinkimų komisijos, rinkėjo
valios pareiškimas internetu vyktų be stebėjimo,
todėl visada kiltų abejonių, ar asmens valia
pareiškiama laisvai);
2) konstituciniam tiesioginės rinkimų teisės
principui, kuris reiškia, kad „įstatymų leidėjas,
reguliuodamas rinkimų santykius, negali nustatyti
tokio teisinio reguliavimo, kuris sudarytų
prielaidas uţ rinkėją balsuoti kitam asmeniui
(nebent rinkėjas šios savo konstitucinės teisės dėl
sveikatos būklės negalėtų įgyvendinti pats)“;
3) konstituciniam lygios rinkimų teisės principui,
kuris reiškia, kad „organizuojant ir vykdant
rinkimus visi rinkėjai turi būti traktuojami
vienodai, kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis
bet kurio kito rinkėjo balsui ir turi vienodą
reikšmę nustatant balsavimo rezultatus“ (pritarus
įstatymo projektui, balsuoti internetu galėtų tik
uţsienyje esantys Lietuvos Respublikos piliečiai,
tačiau tokia teisė nebūtų suteikta nuolat Lietuvos
Respublikoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos
piliečiams).
Balsavimo forma turėtų skatinti rinkėjus, taip pat
ir jaunesnio amţiaus, aktyviau dalyvauti Lietuvos
Respublikoje vyksiančiuose įvairaus lygio
rinkimuose
ar
referendumuose.
Siekiant
palengvinti rinkėjų dalyvavimą rinkimuose bei
suteikti jiems platesnes galimybes balsuoti,
siūloma įdiegti balsavimo internetu sistemą. Tokia
galimybe galėtų pasinaudoti ne tik Lietuvos
Respublikos teritorijoje gyvenantys piliečiai, bet ir
uţsienio lietuviai, kurie daţniausiai dėl

pagrindinio komiteto pasiūlymo
atmesti įstatymo projektą pagal
frakcijas:
Pritarta (uţ 42, prieš 15,
susilaikė 5)
Dalyvavo balsavime: 62
Uţ: DPF (6), LSDPF (4), MG
(4), TSLKDF (19), TTF (9).
Prieš ir susilaikė: LCSF (5),
LSDPF (4), LSF (5), MG (4),
TSLKDF (2).

Įstatymų projektams pritarta po
pateikimo 2014-11-0635.
Balsavimo
rezultatai
dėl
pritarimo po pateikimo pagal
frakcijas:
Pritarta (uţ 50, prieš 13,
susilaikė 31)
Dalyvavo balsavime: 94

34

Seimo posėdis Nr. 472 (2012-09-25, rytinis). Darbotvarkės klausimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-14616&p_var=1&p_mark=&p_rus=2
32
Pagrindinio komiteto išvada Seimo rinkimų įstatymo 29, 33, 58, 59, 62 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei
Įstatymo papildymo 70(1), 81(1) straipsniais įstatymo projektui Nr. XIP-2797. 2012-06-22:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428120
33
Komiteto išvada Seimo rinkimų įstatymo 29, 33, 58, 59, 62 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo
70(1), 81(1) straipsniais įstatymo projektui: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=409139
35
Seimo posėdis Nr. 193 (2014-11-06, vakarinis). Darbotvarkės klausimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-18981
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galiojančios balsavimo tvarkos nepasinaudoja
galimybe praranda galimybę pareikšti savo Uţ: DPF (9), TTF (5), LSF (9),
nuomonę rinkimuose.
LSDPF (18), MG (4), TSLKDF
(5).
Prieš ir susilaikė: DPF (8), TTF
(5), LLRAF (5), LSDPF (3),
MG (3), TSLKDF (20).

Rinkėjų aktyvumo problema Lietuvoje
Rinkėjų aktyvumo padidinimas yra vienas iš pagrindinių balsavimo internetu įdiegimo
tikslų.
Atsiţvelgiant į kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkėjų aktyvumą įvairių rūšių
rinkimuose, Lietuvoje rinkėjų aktyvumas yra vienas iš ţemiausių. Pavyzdţiui, pastaruosiuose
nacionalinio parlamento rinkimuose Lietuvoje rinkėjų aktyvumas siekė 52,92 proc. ir buvo
aukštesnis tik uţ Bulgarijos (51,33 proc.), Lenkijos (48,92 proc.) ir Rumunijos (41,7 proc.) (ţr. 4
lentelę).
2014 m. geguţės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2015 m. savivaldybių tarybų
rinkimuose aktyviausia rinkėjų dalis yra nuo 65 iki 74 m. ir nuo 75 m. ir vyresnių. 2014 m.
Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavo 67 proc. rinkėjų nuo 65 iki 74 m., o nuo 75 m. ir
vyresnio amţiaus – dalyvavo 61,9 proc. rinkėjų.
2015 m. savivaldybių rinkimuose nuo 65 iki 74 m. amţiaus dalyvavo 67 proc. rinkėjų, o nuo
75 m. amţiaus – 64 proc. (69 proc. vyrų ir 59 proc. moterų). 2014 m. Prezidento rinkimuose nuo 45
m. amţiaus aktyvesni buvo vyrai, o iki 44 m. amţiaus – moterys. Maţiausiai aktyvios amţiaus
grupės praėjusiuose Prezidento rinkimuose buvo 18–24 m. (37,2 proc.) ir 25–34 m. (37,3 proc.).
2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose rinkėjų aktyvumo tendencijos išliko panašios (ţr. 15–18
pav. ir 5 lentelę).
Pagal Statistikos departamento duomenis, jauniausia gyventojų amţiaus grupė (nuo 16 iki
24 m.) 2014 m daţniausiai naudojosi internetu – per paskutinius 3 mėnesius tai darė net 97,3 proc.
šios amţiaus grupės gyventojų. Nuo 25 iki 35 m. amţiaus internetu naudojosi 94,5 proc., nuo 36 iki
44 m. – 86,3 proc. gyventojų. Apskritai naudojimosi internetu augimo tendencijos 2010–2014 m.
laikotarpiu yra pastebimos visose amţiaus grupėse (ţr. 15 pav.).
Tuo tarpu apţvelgiant kitų valstybių atvejus paţymėtina, kad bandomųjų balsavimo
internetu projektų Norvegijoje ir balsavimo internetu Estijoje patirtis neparodė tiesioginio ryšio tarp
balsavimo internetu įdiegimo ir rinkėjų aktyvumo padidėjimo. Kitaip tariant, bendro aktyvumo
naujas balsavimo būdas minėtose valstybėse nepadidino. Norvegijoje atlikus rinkėjų sąrašų analizę
paaiškėjo, jog internetu balsavusių rinkėjų socialiniai ir demografiniai poţymiai iš esmės nesiskyrė
nuo balsavusiųjų tradiciniu būdu rinkėjų Atsiţvelgiant į tai, galima prognozuoti, kad panašios
tendencijos būtų būdingos ir Lietuvai. Tačiau egzistuoja tikimybė, kad išaugtų jaunesnių, iki 34 m.
amţiaus, rinkėjų aktyvumas ir dalis paprastai dalyvaujančių rinkimuose šios rinkėjų grupės atstovų
pasirinktų balsavimo internetu būdą. Tuo tarpu vyresnio amţiaus rinkėjų grupės šiuo metu ir taip
aktyviausiai dalyvauja rinkimuose, be to, vyresnio amţiaus rinkėjai rečiausiai naudojasi internetu.
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5 lentelė. Rinkėjų aktyvumas įvairiuose rinkimuose ES valstybėse36
1. Rinkėjų aktyvumas Vakarų Europos šalyse (proc.)
Nr.

Valstybė

Europos
Parlamento
rinkimai 2009 m.
57,57
34,48
90,39
91
36,9
27,88
43,27

Savivaldos
rinkimai
(rinkimų data)
55,27 (2009)
31 (2013)
86,9 (2012)
n.d.
55,9 (2011)
60,05 (2014)
n.d.

78,81 (2008)
45,97
74,67
55,13
2. Rinkėjų aktyvumas Šiaurės Europos šalyse (proc.)
Valstybė
Parlamento
Prezidento
Europos
rinkimai (rinkimų
rinkimai
Parlamento
data)
(rinkimų data) rinkimai 2009 m.
Danija
87,7 (2011)
monarchas
59,54
Švedija
84,63 (2010)
monarchas
45,53
Suomija
67,33 (2011)
69,7 (2012)
40,3
Vidurkis
79,88
48,45

n.d.
58,02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Airija
Jungtinė Karalystė
Belgija
Liuksemburgas
Nyderlandai
Prancūzija
Vokietija

8.

Austrija
Vidurkis

Nr.

1.
2.
3.

Parlamento
rinkimai (rinkimų
data)
70,05 (2011)
65,1 (2010)
89,22 (2010)
90,9 (2009)
74,6 (2012)
57,22 (2012)
71,5 (2013)

Prezidento
rinkimai
(rinkimų data)
56,11 (2011)
monarchas
monarchas
monarchas
monarchas
79,48 (2012)
renka
Federalinis
susirinkimas
53,57 (2010)

Savivaldos
rinkimai
(rinkimų data)
n.d.
84,63 (2010)
42,4 (2012)
63,5

3. Rinkėjų aktyvumas Pietų Europos šalyse (proc.)
Nr.

Valstybė

1.

Italija

2.
3.

Ispanija
Graikija

4.
5.
6.

Portugalija
Kipras
Malta

Parlamento
rinkimai (rinkimų
data)
75 (2013)

71,69 (2011)
62,49 (2012)

Vidurkis

58,9 (2011)
78,7 (2011)
93 (2013)

Prezidento
rinkimai
(rinkimų data)
renkamas
parlamento
rūmų deputatų
ir regionų
tarybų atstovų
posėdyje
monarchas
renka
parlamentas
46,52 (2011)
83,14 (2013)
renka
parlamentas

73,29

Europos
Parlamento
rinkimai 2009 m.
65,05

Savivaldos
rinkimai
(rinkimų data)
67 (2012)

46
52,63

66,23 (2011)
60,88 (2010)

36,77
59,4
78,8

52,6 (2013)
n.d.
83,3 (2013)

56,25

66

4. Rinkėjų aktyvumas Vidurio Rytų Europos šalyse (proc.)
Nr.

Valstybė

Parlamento
rinkimai (rinkimų
data)
51,33 (2013)
62,60 (2010)
63,5 (2011)

1.
2.
3.

Bulgarija
Čekija
Estija

4.

Latvija

59,49 (2011)

5.

Lenkija

48,92 (2011)

Prezidento
rinkimai
(rinkimų data)
51,83 (2011)
61,31 (2013)
renka
parlamentas
renka
parlamentas
54,94 (2010)

Europos
Parlamento
rinkimai 2009 m.
38,92
28,2
43,9

Savivaldos
rinkimai
(rinkimų data)
51,83 (2011)
36,89 (2012)
57,96 (2013)

53,64

45,99 (2013)

24,53

47,32 (2010)

36

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamentas. Politinis dalyvavimas Europos
Sąjungos valstybėse. Rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose. 2014-04-02.
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6.
7.
8.
9.
10.

Lietuva
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Vengrija

52,92 (2012)
41,7 (2012)
59,1 (2012)
64,65 (2011)
60,48 (2014)

11.

Kroatija
Vidurkis

61,77 (2011)
56,95

51,76 (2009)
54,37 (2009)
43,4 (2014)
48,41 (2012)
renka
parlamentas
43,96 (2009)
-

20,98
27,67
19,63
28,02
36,31

44,8 (2011)
n.d.
n.d.
50,98 (2010)
47,12 (2010)

32,21

46,97 (2013)
47,76

10 pav. Rinkėjų aktyvumo dinamika Lietuvoje 1990–2015 m. visų rūšių rinkimuose
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75 ir
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Dalyvavusiųjų procentas

11 pav. 2014 m. geguţės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai. Rinkėjų aktyvumas savo
amţiaus grupėje37
37

Vyriausioji rinkimų komisija. Kiek aktyvūs rinkimuose: jauni žmonės, pagyvenę ir senjorai, vyrai ir moterys. 201405-16:.http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/kiek-aktyvus-rinkimuose-jauni-zmones-pagyvene-ir-senjoraivyrai-ir-moterys
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Pastaba. Balsavusieji Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose uţsienyje į
ataskaitą neįtraukiami.
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Moterys

12 pav. 2014 m. geguţės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai. Rinkėjų aktyvumas
pagal lytį savo amţiaus grupėje38
Pastaba. Balsavusieji Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose uţsienyje į
ataskaitą neįtraukiami.

13 pav. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjų aktyvumas pagal lytį
ir amţiaus grupes
Šaltinis. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.

38

Vyriausioji rinkimų komisija. Kiek aktyvūs rinkimuose: jauni žmonės, pagyvenę ir senjorai, vyrai ir moterys. 201405-16: http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/kiek-aktyvus-rinkimuose-jauni-zmones-pagyvene-ir-senjoraivyrai-ir-moterys
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Pastaba. Bendras rinkėjų aktyvumas maţesnis 0,5 procentinio punkto lyginant su balsų skaičiavimo
protokolais, nes el. rinkėjų sąraše nesuţymėta 100 % rinkėjų.

6 lentelė. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjų aktyvumas pagal
lytį ir amţiaus grupes
Rinkėjų grupė
Vyrų iki 24 m.
Moterų iki 24 m.
Vyrų nuo 25 iki 34 m.
Moterų nuo 25 iki 34 m.
Vyrų nuo 35 iki 44 m.
Moterų nuo 35 iki 44 m.
Vyrų nuo 45 iki 54 m.
Moterų nuo 45 iki 54 m.
Vyrų nuo 55 iki 64 m.
Moterų nuo 55 iki 64 m.
Vyrų nuo 65 iki 74 m.
Moterų nuo 65 iki 74 m.
Vyrų nuo 75 m.
Moterų nuo 75 m.
Iš viso rinkėjų

Rinkėjų skaičius
144 066
135 699
220 751
206 964
206 751
210 331
220 322
242 205
177 569
223 763
110 387
180 140
79 896
190 287
2 549 131

Dalyvavusių
rinkėjų skaičius
43 922
42 881
65 114
68 078
81 063
96 797
103 467
126 712
96 222
127 081
67 481
110 406
51 400
103 285
1 183 909

Dalyvavusių rinkėjų ir
rinkėjų ir visų rinkėjų
santykis, proc.
30,5 %
31,6 %
29,5 %
32,9 %
39,2 %
46,0 %
47,0 %
52,3 %
54,2 %
56,8 %
61,1 %
61,3 %
64,3 %
54,3 %
46,44 %

Šaltinis. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.

14 pav. 2015 m. kovo 15 d. pakartotinis balsavimas savivaldybių tarybų narių-merų
rinkimuose. Rinkėjų aktyvumas pagal lytį ir amţiaus grupes
Šaltinis. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.
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Pastaba. Bendras rinkėjų aktyvumas maţesnis 0,5 procentinio punkto lyginant su balsų skaičiavimo
protokolais, nes el. rinkėjų sąraše nesuţymėta 100 % rinkėjų.
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15 pav. Asmenys, kurie naudojosi internetu per paskutinius 3 mėnesius, proc.39

Balsavimo internetu saugumo iššūkiai
Vienas iš pagrindinių su balsavimo internetu įdiegimu siejamų klausimų yra balsavimo
internetu saugumo uţtikrinimas. Apsauga nuo galimų kibernetinių atakų ir galimo manipuliavimo
internetu paduotų balsų rezultatais vienu iš pagrindinių klausimų buvo ir kitose uţsienio valstybėse,
kuriose jau yra įdiegtas ar ketinama ateityje įdiegti balsavimo internetu metodą. Estijos, Norvegijos,
Prancūzijos, Šveicarijos ir Kanados patirtis rodo, kad kibernetinių atakų, pakeitusių ar sunaikinusių
39

Lietuvos statistikos departamentas. Asmenys, kurie naudojosi informacinėmis technologijomis. Atnaujintas 2014-0819: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=631de7a1-469e48f0-8f4b-a2844b8f7637

32

internetu paduotus balsus, iki šiol nepasitaikė. Tačiau nėra atmetama galimybė, kad to negali įvykti
ateityje, tad didelis dėmesys yra skiriamas būtent balsavimo internetu sistemos saugumui.
Norvegijoje po bandomųjų balsavimo internetu projektų atliktuose tyrimuose buvo
nustatyta, kad rinkėjai nevisapusiškai ţinojo apie balsavimo internetu saugumo mechanizmus, o tai
gali lemti abejones dėl laisvų ir teisingų rinkimų uţtikrinimo. Apskritai visuomenės pasitikėjimas
balsavimo internetu sistema laikomas kertiniu principu, kurį galėtų paneigti egzistuojančios
abejonės dėl tokio balsavimo būdo saugumo ar patikimumo.
2015 m. sausio 15 d. Lietuvoje įvykusioje, JPP „Kurk Lietuvai“ ir Transparency
International Lietuvos skyriaus organizuotoje ekspertinėje konferencijoje apie balsavimą internetu,
Norvegijos balsavimo internetu sistemos techninis ir saugumo vadovas Christian Bull pareiškė, kad
bet kuris balsavimo internetu projektas privalo veikti su absoliutaus atvirumo principu. Šioje
konferencijoje ekspertai rekomendavo, kad prieš įteisinant balsavimą internetu turi būti
uţtikrinamas visiškas aiškumas, kokio pobūdţio sistema bus įgyvendinama. Taip pat ekspertai
rekomendavo, jog įstatymuose turi būti aiškiau nei šiuo metu pateiktuose įstatymų projektuose
įvardinami ir detalizuojami sistemos veikimo principai bei pagrindinės savybės bei būtų uţtikrintas
aiškus atsakomybių pasiskirstymas tarp susijusių organų ir numatyti išorinės kontrolės
mechanizmais, uţtikrinantys kompetentingus ir nepriklausomus kokybės patikrinimus40.
Paduotų balsų internetu patikrinimas
Siekiant išsklaidyti rinkėjų abejones dėl balsavimo internetu saugumo ir patikimumo, viena
iš priemonių tą padaryti yra sudaryti galimybę rinkėjui patikrinti, ar jo balsas internetu buvo
paduotas ir įskaitytas sistemoje tinkamai. Tai yra vadinamoji patikrinimo (angl. verification)
sistema.
2015 m. vasario 9 d. Vyriausybės nutarimu41, kuriuo buvo iš esmės pritarta rinkimų
įstatymų projektams dėl balsavimo internetu įdiegimo, siūloma numatyti rinkėjo balso patikrinimo
galimybę, kad rinkėjas kontroliuojamoje ar kitoje aplinkoje iki numatytos datos, kuri negali būti
vėlesnė nei rinkimų dienos pabaiga, galėtų patikrinti ir įsitikinti, jog jo balsavimas internetu
informacinėje sistemoje yra tinkamai įskaitytas.
Pagal Estijos Rygikogo rinkimų įstatymą42 balsų, atiduodamų internetu, patikrinimas bus
įgyvendinamas po 2015 m. (48 str.). Rinkėjai taip pat galės savo internetu atiduotus balsus patikrinti
išmaniaisiais įrenginiais. Įstatyme įtvirtinta nuostata, jog rinkėjas mobiliuoju įrenginiu turės
galimybę įsitikinti, jog jo balsas buvo įskaitytas būtent taip, kaip jis ir balsavo, t. y. jis nebuvo
pakeistas ar blokuotas apskritai.
Patikrinimo galimybė buvo sudaryta ir rinkėjams, balsavusiems Norvegijoje 2013 m.
bandomojo balsavimo interneto projekto metu. Norvegijos atveju rinkėjai galėjo įsitikinti, kad jų
balsas buvo paduotas ir įskaitytas sistemoje tinkamai, t. y. virtualus rinkimų biuletenis nebuvo
perimtas ar pakeistas kompiuterinio viruso prieš jam patenkant į elektroninę balsadėţę. Rinkėjai
paštu gaudavo rinkėjo kortelę su balsavimo instrukcijomis ir saugiai atspausdintu unikalių rezultatų
kodų, skirtų kiekvienai politinei partijai, rinkiniu. Rezultatų kodus sudarė keturi vienaţenkliai
skaitmenys, kurie buvo skirtingi kiekvienam rinkėjui. Rinkėjai balsuodami turėjo visų pirma save
identifikuoti, o vėliau, vadovaudamiesi nesudėtinga tvarka, paduoti balsą. Po balso padavimo
rinkėjas SMS ţinute į savo mobilųjį telefoną gauna rezultatų kodą, kurį galima patikrinti su
rezultatų kodu atspausdintu rinkėjo kortelėje.
40

Ekspertų rekomendacijos Lietuvai (pilnas). Balsavimas internetu Lietuvoje: http://balsavimasinternetu.lt/gairespilnas/
41
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Išvada Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 26, 31, 32, 33, 52, 54, 56, 58, 59, 72
straipsnių pakeitimo ir papildymo 56(1), 71(1) straipsniais įstatymo projektui. 2015-02-11:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009713
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Riigikogu Election Act:
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60044K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&quer
y=riigikogu+valim
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Estijos balsavimo internetu sistemos testavimas
2014 m. buvo viešai paskelbtos plačiai nuskambėjusios nepriklausomų ekspertų komandos
iš JAV, Jungtinės Karalystės ir Suomijos, tyrusios Estijoje naudojamo balsavimo internetu saugumą, išvados. Šiose išvadose teigiama, kad suklastoti balsavimo rezultatus galima rinkimų komisijos
serveriuose, nulauţiant kompiuterius, kurie naudojami paruošti sistemos kodui prieš instaliavimą į
balsų skaičiavimo serverius. Tokį nulauţimą mokslininkai pademonstravo savo laboratorijoje. Taip
pat suklastoti balsavimo rezultatus galima rinkėjo kompiuteryje, kenksmingai programai pavogus
asmens tapatybės kortelės slaptaţodţius ir slapta perbalsavus uţ rinkėją. Galiausiai ekspertų
komanda rekomendavo Estijai atsisakyti balsavimo internetu sistemos apskritai43.
Estijos centrinės rinkimų vadovas savo ruoţtu minėtos ekspertų komandos išvadas paneigė
teigdamas, kad Estija per 10 metų išbandė ir tobulino balsavimo internetu sistemą bei yra
pasirengusi įvairaus pobūdţio kibernetinėms atakoms. Tuo tarpu Estijos ţurnalo Digi vyriausiasis
redaktorius Henrik Roonemaa suabejojo ekspertų komandos, tyrusios balsavimo internetu sistemos
saugumą, nepriklausomumu ir paties tyrimo išsamumu. Anot jo, kyla abejonių ar Estijos Centro
partija, dalyvavusi 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose, nebuvo susijusi su atliktu tyrimu,
kurio išvadose buvo siūloma sustabdyti balsavimą internetu dėl saugumo prieţasčių44.
6 lentelė. Iššūkiai balsavimo internetu saugumui
Iššūkiai
Balsavimo
sistemos
saugumas:
galimas
paduotų
balsų
pakeitimas
arba
blokavimas.
Pasitikėjimas balsavimo
internetu sistema

Priemonės
Balsavimo
patikrinimo
mechanizmas, t. y. techninės
galimybės rinkėjui patikrinti, kad jo
balsas buvo įskaitytas tinkamai. Šią
sistemą planuojama įdiegti Estijoje
nuo kitų rinkimų, Taip pat ši
priemonė buvo taikoma bandomųjų
projektų metu Norvegijoje.
Technologinės ir programinės
apsaugos priemonės.
Kibernetinės atakos iš Informacinė
apsauga
nuo
priešiškų valstybių ar kibernetinių atakų prieš balsavimo
atskirų
asmenų sistemą.
Balsavimo
internetu
galimybės
rezultatų panaikinimas.

Skaidrumas

Galimos grėsmės / pasekmės
Prielaida rinkėjų papirkimui, pateikiant
įrodymą kaip rinkėjas balsavo.
Galimybė neribotą skaičių kartų perbalsuoti
internetu ir rinkimų dieną šią grėsmę turėtų
sumaţinti45.

Balsavimo
internetu
rezultatų
panaikinimas. Balsavimo internetu sistemos
kompromitavimas.
Nesant dideliam skaičiui rinkėjų, balsavimo
internetu rezultatų panaikinimas nesukeltų
didesnės ţalos.
Audito ir balsavimo internetu Nesant pakankamai skaidriai audito
stebėjimo sistemos uţtikrinimas
sistemai ir aiškiai suprantamų taisyklių, gali
būti keliamas pasitikėjimo balsavimo
sistema ir rinkimų rezultatų nustatymu
klausimas.

Viešojoje erdvėje daţnai yra naudojamas argumentas, kad jeigu saugumas gali būti
uţtikrinamas elektroninėje bankininkystėje ir elektroninėje prekyboje, tuomet saugumo problemų
neturėtų kilti ir dėl elektroninio balsavimo. Vis dėlto pripaţįstama, kad pasaulyje el.
bankininkystėje ir el. prekyboje pasitaiko saugumo paţeidimų, dėl kurių nukenčia vartotojai. Tačiau
tokiu atveju nustačius ţalą, ji yra kompensuojama 46. Balsavimo internetu atveju padaryta ţala
43

Ekspertai rekomenduoja Estijai atsisakyti balsavimo internetu. lzinios.lt, 2014-05-12:
http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/ekspertai-rekomenduoja-estijai-atsisakyti-balsavimo-internetu/179514
44
E-voting Will Go Ahead, Electoral Committee Says. 2014-05-14: http://news.err.ee/v/scitech/6fe60034-83cc-47a3b34d-86050209ad3e
45
Sven Heiberg and Jan Willemson. Verifiable Internet Voting in Estonia. 2014: http://www.e-voting.cc/wpcontent/uploads/downloads/2014/10/evote2014_heiberg_willemson_p23-30.pdf
46
Why electronic voting isn't secure – but may be safe enough:
http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/30/why-electronic-voting-is-not-secure
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negalėtų būti kompensuota, kadangi be aukščiau minėto patikrinimo mechanizmo to padaryti
neįmanoma. Tuo tarpu patikrinimo mechanizmo egzistavimas vėlgi sudaro prielaidas balsų ir
pirkimui ir prievartiniam balsavimui. Be to, saugumo spragos ar paţeidimai el. bankininkystėje ar
el. prekyboje paprastai nesukelia visuotinio nepasitikėjimo bankų sistemomis, tačiau gali sukelti
didelį nepasitikėjimą balsavimo internetu sistema.

Pasitikėjimas parlamentu ir demokratija ES valstybėse narėse ir Lietuvoje
2009 m. Harvardo universiteto kibernetinio saugumo padalinio atliktoje Šveicarijos
elektroninio balsavimo bandomųjų projektų studijos išvadose teigiama, kad sprendimas taikyti
nuotolinį balsavimą ir jo įgyvendinimas priklauso tiek nuo pasitikėjimo technologijomis, tiek nuo
pasitikėjimo demokratija apskritai47.
Šioje dalyje pateikiami apklausų duomenys apie pasitikėjimo valstybės institucijomis ir
demokratija Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Lietuvoje.
Pasitikėjimas nacionaliniu parlamentu Lietuvoje yra vienas iš ţemiausių tarp ES valstybių.
2014 m. Lietuvoje parlamentu pasitikėjo 17 proc. respondentų ir pagal šį rodiklį Lietuva lenkė
Graikiją (14 proc.), Bulgariją (14 proc.), Ispaniją (10 proc.), Slovėniją (9 proc.), prilygo Rumunijai
ir Čekijai bei nedaug atsiliko nuo Italijos ir Kroatijos (18 proc.) (ţr. 16 ir 17 pav.).
Pagal pasitikėjimą demokratija Lietuva yra ţemiausioje pozicijoje lyginant su kitomis
Baltijos valstybėmis ir kaimynine Lenkija. 2014 m. Lietuvoje demokratija pasitikėjo 30 proc.
gyventojų, tuo tarpu Lenkijoje – 59 proc., Estijoje – 49 proc., o Latvijoje šis rodiklis siekė 47 proc.
(ţr. 18 pav.).
Pasitikėjimas Seimu ir Vyriausybe Lietuvoje yra gana ţemas lyginant su Respublikos
Prezidento institucija. Seimu pasitiki maţdaug 10 proc. gyventojų, o pasitikėjimas Vyriausybe
paprastai neviršija 30 proc. (ţr. 19 pav.).
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Šaltinis. Eurobarometer duomenys48
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19 pav. Pasitikėjimas Seimu, Vyriausybe ir Prezidentu Lietuvoje 2004–2014 m.
Šaltinis. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus” atliktų apklausų duomenys

Rinkimų prieinamumas: balsavimas diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse
įstaigose
Rinkimų prieinamumas uţsienyje gyvenantiems ir laikinai esantiems rinkėjams yra vienas iš
pagrindinių balsavimo internetu įteisinimo argumentų tiek Lietuvoje, tiek kitose uţsienio
valstybėse, svarstančiose ar jau įgyvendinusiose tokį balsavimo būdą. Seime svarstomų rinkimų
įstatymų projektų aiškinamuosiuose raštuose teigiama, kad balsavimo internetu būdu galėtų
pasinaudoti ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys piliečiai, bet ir uţsienio lietuviai,
kurie daţniausiai dėl galiojančios balsavimo tvarkos nepasinaudoja galimybe pareikšti savo
nuomonę rinkimuose.
Pasaulio lietuvių bendruomenė jau anksčiau yra išreiškusi palaikymą idėjai įteisinti
balsavimą internetu. 2014 m. gruodţio mėn. paramą balsavimo internetu įteisinimui pareiškė ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovai51.
Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys uţsienio valstybėse ir rinkimų ar referendumo
dienomis jose esantys ir pageidaujantys balsuoti, turi teisę balsuoti visų lygių rinkimuose ir
referendumuose, išskyrus savivaldybių tarybų rinkimus. 2014 m. geguţės 11 d. Respublikos
Prezidento rinkimuose ir 2014 m. geguţės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą pirmą kartą
pradėjo veikti Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkėjų, balsuojančių uţsienyje, elektroninė
registracijos sistema. Ši sistema suteikė galimybę rinkėjams, pageidaujantiems balsuoti uţsienyje,
per kelias minutes pateikti rinkėjo registracijos prašymą ir vėliau būti įtrauktiems į atitinkamos
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – Atstovybės) rinkėjų
sąrašus. Visi rinkėjai, norintys balsuoti prieš rinkimus ar referendumą turi registruotis iš naujo – net
ir tie asmenys, kurie nuolat gyvena uţsienyje ir jau buvo įtraukti į uţsienyje balsuojančių rinkėjų
sąrašus ankstesniuose rinkimuose. Balsavimą uţsienyje vykdo maţdaug 50 Atstovybių. Taigi
kiekvienų rinkimų metu iš esmės yra iš naujo sudaromi rinkėjų, balsuojančių uţsienyje, sąrašai
pagal rinkėjų pateikiamus prašymus.
51

Pasaulio lietuviai pritaria internetinio balsavimo įteisinimui. ELTA. 2014-12-22:
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/86305/pasaulio_lietuviai_pritaria_internetinio_balsavimo_iteisinimui
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20 pav. Diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruotų rinkėjų ir balsavusių
rinkimuose ir referendumuose rinkėjų skaičius 2004-2014 m. skaičius

21 pav. Lietuvos Respublikos rinkėjų, balsuojančių uţsienyje, registracijos sistema
2014 m. geguţės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose
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Rinkėjai registruodavosi balsavimui uţsienyje įvedę savo Lietuvos Respublikos asmens
tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenis bei
apsaugos kodą. Prisijungę uţpildydavo Rinkėjo registracijos prašymą, nurodę uţsienio valstybę,
kurioje gyvena ar yra laikinai apsistoję. Pagal asmens gyvenamosios vietos valstybę buvo
automatiškai parenkama Atstovybė. Prašyme, vadovaujantis rinkimų ir referendumo įstatymais,
rinkėjai, balsuojantys uţsienyje, pasirinkdavo balsavimo būdą:
•balsuoti paštu, t. y. nurodytu gyvenamosios vietos uţsienio valstybėje adresu gauti rinkimų
biuletenius (kiekviena Atstovybė nustato dienų skaičių iki rinkimų dienos iki kurios priima rinkėjų
registracijos prašymus balsuoti paštu. Šis terminas priklauso nuo valstybės pašto specifikos, t. y. iki
kurios datos rinkėjas pateikęs prašymą galės laiku gauti iš Atstovybės laišką su rinkimų
dokumentais ir spėti išsiųsti juos atgal Atstovybei.)
•asmeniškai atvykti į Lietuvos Respublikos Atstovybę nustatytomis balsavimo dienomis
(balsavimas Atstovybėse vyksta ne maţiau kaip 10 dienų). Asmeniškai atstovybėse balsuoti rinkėjai
gali ir be išankstinės registracijos, o tiesiog atvykdami su asmens dokumentu nustatytomis
balsavimo dienomis.
Rinkėjų, balsuojančių uţsienyje, registracijos sistema pradėjo veikti nuo 2014 m. vasario 1
d., t. y. likus daugiau nei 3 mėnesiams iki 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų dienos.
Ankstesniuose 2012 m. Seimo rinkimuose balsavimui uţsiregistravusiems rinkėjams ir
nurodţiusiems savo el. pašto adresą, Atstovybės išsiuntė informaciją apie prasidėjusią registraciją
balsavimui uţsienyje. Informacija apie balsavimą uţsienyje taip pat buvo skelbiama VRK,
atstovybių ir lietuvių bendruomenių uţsienyje interneto svetainėse.
Taip pat uţsienyje balsuoja ir rinkėjai, kurie yra uţsienio valstybėse laikinai, t. y. apsistoję
pas draugus svečiuose, yra komandiruotėse ar poilsinėse kelionėse. Tokie rinkėjai ne tik gali
balsuoti Atstovybėse atvykę asmeniškai, bet ir nurodę savo viešbučio adresą ir pan. gauti iš
atitinkamos Atstovybės rinkimų medţiagą paštu.
Daţniausiai rinkėjai renkasi balsavimo paštu būdą. Šis būdas patogiausias, kadangi rinkėjui
tiesiog reikia išsiųsti iš Atstovybės gautus rinkimų biuletenius atgal į Atstovybę. Pavyzdţiui, 2014
m. Respublikos Prezidento rinkimų I ture 58 proc. dalyvavusių rinkėjų balsavo paštu. Balsavimas
paštu rinkėjams nieko nekainuoja, nes rinkėjui kartu su rinkimų dokumentais yra atsiunčiamas ir
atgalinis apmokėtas pašto vokas arba pašto ţenklas. Tuo atveju, jeigu Atstovybė, organizuodama
balsavimą ne savo rezidavimo valstybėje, neturi galimybių nupirkti pašto ţenklo ar siųsti apmokėtą
atgalinį pašto voką, siunčiamas tik paprastas pašto vokas. Tuomet rinkėjas turi nusipirkti pašto
ţenklą ir išsiųsti rinkimų dokumentus Atstovybei atgal.
Paţymėtina, kad uţsienyje vykdomas balsavimas paštu savo esme yra kaţkiek panašus į
balsavimą internetu, t. y. vyksta nekontroliuojamoje aplinkoje. Rinkėjas uţpildo paštu gautus
balsavimo biuletenius namuose ir išsiunčia juos atgal paštu į Atstovybę. Taigi egzistuoja tikimybė,
kad paštu gautus balsavimo biuletenius galėtų uţpildyti kitas šeimos narys arba asmuo gyvenantis
kartu. Be to, praradus asmens dokumentą, jį radęs kitas asmuo galėtų uţsiregistruoti balsavimui
paštu ir taip balsuoti uţ kitą asmenį. Vis dėlto balsavimo uţsienyje patirtis rodo, kad tokių atvejų
praktiškai nepasitaikė arba apie tai nebuvo pranešta.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalis uţsienyje paštu balsuojančių rinkėjų tokį balsavimo
būdą pasirenka ne vien tik dėl patogumo, tačiau ir dėl objektyvių prieţasčių. Dėl atstumų iki
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos kai kuriems uţsienyje gyvenantiems ar esantiems
rinkėjams yra ypač sudėtinga ir brangu atvykti ir balsuoti asmeniškai. Tad balsavimas paštu tokiais
atvejais yra vienintelė alternatyva dalyvauti rinkimuose.
Didţioji dalis rinkėjų balsuojančių uţsienyje 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose
balsavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Belgijoje, Danijoje,
Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose52. Šiose valstybėse balsavo 74
proc. nuo visų 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose uţsienyje balsavusių rinkėjų. Didţioji
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Vyriausioji rinkimų komisija. 2014 m. geguţės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai:
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dalis minėtų rinkėjų pasirinko balsavimą paštu. Kadangi aukščiau išvardintose valstybėse pašto
tarnybos veikia efektyviai, rinkėjams buvo sudarytos visos sąlygos pareikšti savo valią rinkimuose
ir nusiskundimų iš rinkėjų dėl ribotų galimybių dalyvauti rinkimuose praktiškai nebuvo.
Vis dėlto kai kuriose valstybėse gyvenantys ar laikinai esantys rinkėjai turi gana ribotas
galimybes dalyvauti rinkimuose. Visų pirma, tai pasakytina apie Pietų Amerikos ir Afrikos ţemyne
esančias valstybes, Pietryčių Azijos šalis ir Rusijos Federaciją bei kai kurias NVS valstybes. Šiose
valstybėse pašto tarnybos veikia pakankamai neefektyviai, tad rinkėjai balsuojantys paštu
balsavimo dokumentus iš atstovybių daţnai gauna pavėluotai. Vertinant 2014 m. Respublikos
Prezidento rinkimų balsavimą uţsienyje, minėtose valstybėse balsavimui uţsiregistravo 1 591
rinkėjas arba 10 proc. nuo visų balsavimui uţsienyje registruotų rinkėjų (iš viso 2014 m.
Respublikos Prezidento rinkimuose registruotų rinkėjų buvo 15 744). 1 268 iš 1 591 rinkėjo
dalyvavo rinkimuose, o likusi dalis – 311 rinkėjų – rinkimuose nedalyvavo. Tikėtina, kad dalis iš
311 rinkėjų nedalyvavo rinkimuose dėl to, kad balsavimo dokumentai išsiųsti paštu jų nepasiekė
laiku. Vyriausioji rinkimų komisija gavo skundus iš maţdaug 30 rinkėjų, daugiausiai iš Pietryčių
Azijos valstybių (Pietų Korėjos, Indonezijos, Singapūro, Filipinų) dėl to, kad Lietuvos Respublikos
ambasados Kinijoje išsiųsti paštu balsavimo dokumentai juos pasiekė pavėluotai ir jie neturėjo
galimybės dalyvauti rinkimuose.
Gan ribotą galimybę balsuoti paštu turi ir trumpam į uţsienį išvykę ir konkrečiu adresu
neapsistojantys rinkėjai. Į tokią rinkėjų grupę patenka asmenys, kurie keliauja ir neturi galimybės
apsistoti ilgesniam laikui konkrečiu adresu ar atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą,
pavyzdţiui, tolimųjų reisų vairuotojai. Vėlgi, atsiţvelgiant į VRK praktiką, tokių rinkėjų grupė yra
santykinai maţa lyginant su uţsienyje balsuojančių rinkėjų skaičiumi.
Taigi balsavimas internetu suteiktų galimybę dalyvauti rinkimuose tai daliai rinkėjų, kurie
iki šiol turėjo ribotą galimybę pasinaudoti balsavimu paštu. Tačiau ši rinkėjų grupė, paprastai
gyvenanti ar apsistojusi Pietų Amerikos, Afrikos ir Pietryčių Azijos valstybėse yra labai maţa. Tuo
tarpu didţioji dalis balsuojančių uţsienyje rinkėjų rinkimuose dalyvauja praktiškai be jokių kliūčių,
tad tikėtina, kad tam tikra dalis iš jų pasirinktų balsavimą internetu kaip alternatyvą balsavimui
paštu ar balsavimui asmeniškai atstovybių patalpose.
Vienas iš svarbesnių aspektų, susijusių su balsavimu internetu, galimybė identifikuotis
elektroninėje erdvėje. Nėra duomenų, kiek rinkėjų, gyvenančių ar laikinai esančių uţsienyje šiuo
metu turi naujo pavyzdţio ATK su galiojančiais sertifikatais ir naudoja e. ar mobilųjį e. parašą.
Tačiau nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens tapatybės kortelės ir paso
įstatymas53, kuriame įtvirtinta, kad diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda Lietuvos
Respublikos piliečiams ATK. Kartu su ATK bus išduodami ir sertifikatai, suteikiantys galimybę
pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę paslaugų
teikėjams identifikuoti asmenį jungiantis prie informacinių sistemų ir registrų bei siunčiant
duomenis internetu. Pagal ATK išdavimo tvarką, asmenys norintys gauti ATK turi asmeniškai
atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir pateikti prašymą dėl dokumento išdavimo.
ATK ir sertifikatas asmeniui, pateikusiam prašymą išduoti dokumentą, galės būti atsiųstas ir paštu.
Paţymėtina, kad diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ATK sertifikatų atnaujinimo ir
sustabdymo paslaugų neteiks54. Atsiţvelgiant į tai, yra tikėtina, kad į diplomatines atstovybes ir
konsulines įstaigas dėl ATK išdavimo visų pirma kreipsis tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie
gyvena Šengeno erdvei priklausančiose valstybėse ir gali naudotis ATK kaip kelionės dokumentu.
Atsiţvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, galima daryti prielaidą, kad ţenklaus bendro
uţsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvo balsavimas internetu neturėtų padidinti. Tą iš dalies patvirtina
ir Norvegijos balsavimo internetu bandomųjų projektų patirtis bei Šveicarijoje įteisinta galimybė
balsuoti internetu uţsienyje gyvenantiems rinkėjams. Balsavimo internetu metodas turėtų
palengvinti balsavimo prieinamumą kai kuriems uţsienyje esantiems rinkėjams, tačiau tokių
rinkėjų, kurie iki šiol turi ribotas galimybes dalyvauti rinkimuose uţsienyje, yra pakankamai maţas.
53

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a8939f2090d811e4bb408baba2bdddf3
54
Uţsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento informacija, gauta telefonu 2014-03-24.

40

Taip pat tikėtina, kad naujas balsavimo metodas pritrauktų anksčiau rinkimuose nedalyvavusių
rinkėjų, kurie norėtų išbandyti balsavimą internetu iš smalsumo arba pasirinktų tokį balsavimo būdo
vietoje šiuo metu naudojamų.

Rinkėjų papirkimo ir poveikio rinkėjams problema
Viena iš galimų grėsmių, susijusių su balsavimo internetu įdiegimu, yra esą palengvinamos
galimybės papirkti rinkėjus, nes balsavimas internetu vyktų nekontroliuojamoje aplinkoje.
Taip pat Seime svarstomų įstatymų projektų aiškinamuosiuose raštuose teigiama, rinkėjas
internetu gali balsuoti kelis kartus, tačiau bus skaičiuojamas tik vėliausiai gautas rinkėjo balsas.
Tokiu būdu, sudarius rinkėjui galimybę pakeisti savo balsavimą, naikinamos prielaidos
balsuojančių internetu rinkėjų papirkinėjimui. Taigi, sudarius rinkėjui galimybę pakeisti savo
balsavimą, balsų pirkimas esą neturi didelės prasmės, kadangi rinkėjas gali bet kada pakeisti savo
nuomonę ir balsuoti dar kartą.
Kitas argumentas, kuriuo remiantis yra teigiama, kad balsų pirkimas yra menkai tikėtinas,
yra pakankamai ribotos rinkėjo identifikavimo el. erdvėje galimybės. Balsuojantys internetu
tikriausiai turės identifikuotis naudojantis asmens tapatybės kortele (ATK) su galiojančiu sertifikatu
prisijungiant prie balsavimo internetu sistemos naudojant PIN kodą arba naudodami elektroninį
parašą ar mob. e. parašą. Nėra tikslių duomenų kiek rinkėjų naudojasi tokiomis identifikavimo
priemonėmis kasdien. Be to, ATK sertifikatai galioja 3 metus. Šiuo metu Lietuvos Respublikos
piliečiams yra išduota beveik 1 mln. ATK su sertifikatais. Taigi ne kiekvienas rinkėjas turės
galimybę balsuoti internetu.
Apţvelgtose valstybėse, kuriose yra vykdomas balsavimas internetu arba buvo vykdomi
bandomieji balsavimo internetu projektai (Norvegijoje), balsų pirkimo atvejų nebuvo uţfiksuota.
Tačiau minėtose valstybėse tokio pobūdţio paţeidimai apskritai nėra būdingi. Tačiau Lietuvoje
būtent su rinkėjų papirkimu susiję paţeidimai ir lėmė tai, kad 2006 m. pabaigoje buvo priimtos
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisos, o vėliau ir kitų rinkimų įstatymų pakeitimai, kuriais
buvo panaikintas išankstinis balsavimas paštuose ir įteisintas balsavimas iš anksto savivaldybėse.
Balsavimą paštuose vykdė net 943 paštai, kurių kiekviename pagal reikalavimus buvo
įrengtos balsavimo vietos. Taip balsuodavo gana daug – iki 8 proc. rinkėjų. Tačiau ši balsavimo
sistema nuolat keldavo tam tikrų problemų – buvo nelengva sukontroliuoti balsų pirkimo atvejus,
be to, pašto skyriai būdavo apkraunami papildomu darbu, reikalavusiu nemaţų ţmogiškųjų resursų.
Po 2004 m. Seimo rinkimų partijų atstovai viešai piktinosi, anot jų, totaliniu balsų pirkimu, ţmonių
girdymu, ţeminančių ţmogaus orumą dovanų įteikinėjimu, ypač atsiskleidusiu balsuojant paštu,
taip pat VRK pasyvumu. Pasigirdo siūlymų ateityje apriboti balsavimą paštu, nes tai esąs geriausias
būdas pirkti rinkėjų balsus, be to, dar ir brangiai kainuojantis55.
Lietuvos paštas, anksčiau vadinamąjį balsavimą paštu vykdęs paštuose, specialiuose
paštuose ir namuose, jau per 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimus šią funkciją atliko jau tik
specialiuose paštuose (jų sudaryta apie 350). Juose, kaip ir pirma, balsuoti galėjo rinkėjai, kurie dėl
sveikatos būklės ar amţiaus buvo sveikatos prieţiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos
ar globos įstaigose, atliko privalomąją karo tarnybą arba arešto ar laisvės atėmimo bausmę ir todėl
negalėjo atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.
Balsavimą namuose nuo šiol organizavo ir vykdė nebe pašto darbuotojai, o apylinkių
rinkimų komisijos, o taip balsuoti, kaip ir anksčiau gali neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi
rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai.
Tad po šių pasikeitimų balsavimo vietų skaičius labai sumaţėjo, tačiau tvarkos ir galimybių
kontroliuoti rinkimų procesą atsirado daugiau.
55

Mąstoma apie balsavimo paštu apribojimą. 2004-10-25: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mastoma-apiebalsavimo-pastu-apribojima.d?id=5354957

41

2004 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo išvadoje dėl Seimo
rinkimų įstatymo paţeidimo56 paţymėjo, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą
įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris uţtikrintų, kad rinkėjai balsuotų asmeniškai ir
slaptai, kad balsavimo metu nebūtų galima paveikti rinkėjų valios ir jos kontroliuoti. Konstitucinis
Teismas pabrėţė, jog viena iš demokratinėse valstybėse įprastų absenteistinio balsavimo formų –
balsavimas paštu. Įstatymų leidėjas, spręsdamas, ar pasirinkti šią absenteistinio balsavimo formą,
taip pat reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius, turi atsiţvelgti ne tik į teisinius
veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės brandos lygį, visuomenės
mentalitetą, kitus socialinius veiksnius, nes jie taip pat lemia, ar balsavimu paštu nebus
piktnaudţiaujama, ar balsavimo paštu institutas nevirs priemone iškreipti tikrąją rinkėjų valią ir
nepaneigs Tautos teisės išsirinkti tokią savo atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią
galią.
Paţymėtina, kad 2012 m. birţelio 20 d. pagrindiniam komitetui57 svarstant Seimo rinkimų
įstatymų projektus, kuriais siūloma įteisinti balsavimą internetu uţsienyje balsuojantiems rinkėjams,
pagrindinis komitetas savo išvadoje, buvo siūloma šiuos projektus atmesta argumentuojant būtent
aukščiau minėta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvada. Komiteto išvadoje teigiama,
kad siūlomas teisinis reguliavimas galimai prieštarauja konstituciniam slapto balsavimo principui,
kuris „reikalauja sudaryti tokias sąlygas rinkėjo valiai balsavimo metu pareikšti, kad niekas
negalėtų jo kontroliuoti, daryti įtakos jo pasirinkimui ar kitaip kliudyti laisvai ir nevarţomai reikšti
savo valios“.
Taigi balsavimo internetu formos įdiegimas sudaro papildomas galimybes papirkti ir
paveikti rinkėjus, nors kaip ir minėta aukščiau, jos pakankamai ribotos. Pastarųjų rinkimų praktika
rodo, kad rinkėjų papirkimo problema išlieka opi, nepaisant to, kad balsavimas paštuose jau nebėra
vykdomas, o jį pakeitė balsavimas iš anksto, vykdomas ir priţiūrimas rinkimų komisijų narių bei
stebėtojų. Atsiţvelgiant į tai, iki šiol yra aktualus 2005 m. Konstitucinio Teismo išvadoje pateiktas
argumentas dėl balsavimo paštu formos, kad „Įstatymų leidėjas, spręsdamas, ar pasirinkti šią
absenteistinio balsavimo formą, taip pat reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius, turi
atsiţvelgti ne tik į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės
brandos lygį, visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius“.
Šiuo metu balsavimas nekontroliuojamoje aplinkoje vyksta tik rinkėjams balsuojant paštu
uţsienyje, t. y. balsavimą organizuojant diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Taigi
balsuojant paštu uţsienyje egzistuoja galimybė, kad paštu gautus balsavimo biuletenius galėtų
uţpildyti kitas šeimos narys arba asmuo gyvenantis kartu. Be to, praradus asmens dokumentą, jį
radęs kitas asmuo galėtų uţsiregistruoti balsavimui paštu ir taip balsuoti uţ kitą asmenį. Vis dėlto
informacijos apie tokio pobūdţio paţeidimus ir rinkėjų papirkimą nėra ţinoma. Tai matyt lemia ir
tai, kad politinių partijų ir kandidatų ribotos galimybės paveikti uţsienyje gyvenančius ar esančius
rinkėjus bei santykinai nedidelis uţsienyje balsuojančių rinkėjų skaičius. Be to, didţiajai daliai
uţsienyje balsuojančių rinkėjų balsavimo paštu būdas dėl objektyvių prieţasčių yra vienintelė
galima dalyvavimo balsavime alternatyva, skirtingai nei Lietuvos teritorijoje esantiems rinkėjams.
Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje vykstant diskusijoms dėl balsavimo internetu įdiegimo
netolimoje ateityje, prisimenami neseniai įvykę skandalai dėl rinkėjų balsuojančių paštu balsų
pirkimo ir kitų rinkimų paţeidimų. Balsavimas paštu, t. y. balsavimas nekontroliuojamoje
aplinkoje, Jungtinėje Karalystėje buvo vertinamas kaip sąlygų sudarymas būtent balsų pirkimui ir
klastojimui58. 2014 m. vykusių vietos valdţios rinkimuose Londono Tower Hamlets rajone buvo
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gauta kelios dešimtys skundų dėl balsuojančių paštu rinkėjų balsų klastojimo ir prievartinio
balsavimo59.
Pagal 2005 m. Konstitucinio Teismo išvadą, įstatymų leidėjas turi sudaryti tokias sąlygas
rinkėjo valiai balsavimo metu pareikšti, kad niekas negalėtų jo kontroliuoti, daryti įtakos jo
pasirinkimui ar kitaip kliudyti laisvai ir nevarţomai reikšti savo valios. Be to, pasak Konstitucinio
Teismo, įstatymų leidėjas reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius, turi atsiţvelgti ne
tik į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės brandos lygį,
visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius. Seime svarstomų įstatymų projektų dėl
balsavimo internetu formos įteisinimo iniciatorių teigimu, rinkėjų papirkimo prielaidas panaikina
galimybė rinkėjui internetu gali balsuoti kelis kartus, įskaičiuojant tik vėliausiai gautą rinkėjo balsą.
Tokiu būdu turėtų būti uţtikrinamas konstitucinis slapto balsavimo principas ir vykdoma balsų
pirkimo prevencija. Be to, rinkėjų identifikavimo el. erdvėje procedūros turėtų apsunkinti rinkėjų
papirkimą.
Vis dėlto, atsiţvelgiant į į 2012 m. Seimo rinkimų ir 2015 m. savivaldybių tarybų
rinkimuose metu nustatytus balsų pirkimo faktus ir su tuo susijusius paţeidimus, galima teigti, kad
balsavimas internetu sudarytų papildomas galimybes neteisėtais būdais paveikti rinkėjų valią.
Nepaisant to, kad rinkėjų papirkimas tikėtina būtų pakankamai ribotas, tačiau balsavimas
nekontroliuojamoje aplinkoje gerokai apsunkintų galimybes išaiškinti balsų pirkimo faktus.
Neabejotinai, bene didţiausia rizika būtų ne balsų pirkimo mastas, o pats faktas. Kitaip tariant, net
ir nedidelis skaičius nustatytų papirkimų galėtų sukelti visuomenės nepasitikėjimą balsavimo
internetu sistema ir suduoti didelį smūgį valstybės įvaizdţiui. Šiuo atveju, Vyriausybės siūlomas
rinkėjų internetu paduotų balsų patikrinimo mechanizmas sukurtų tam tikras papildomas prielaidas
dėl rinkėjų papirkimo, kadangi būtų galima įrodyti kaip rinkėjas balsavo internetu.

Balsavimo internetu poveikis rinkimų išlaidoms
Teikiamų rinkimų įstatymų projektų dėl balsavimo internetu įteisinimo aiškinamuosiuose
raštuose60 nurodyta, jog bus taupomos valstybės biudţeto lėšos organizuojant rinkimus, nes įdiegus
elektroninį balsavimą reikės maţiau lėšų tiek biuletenių spausdinimui, tiek rinkimų komisijų narių
darbo uţmokesčiui. Taip pat nurodoma, kad balsavimui internetu įgyvendinanti reikės apie 4 mln.
litų, kurie bus skirti sukurti ir įdiegti balsavimo internetu informacinę sistemą bei įgyvendinti
balsavimo internetu informacinę kampaniją. Tuo tarpu 2010 m. pateiktame įstatymo projekte dėl
balsavimo internetu įteisinimo Nr. XIP-2797 aiškinamajame rašte61 buvo nurodyta, kad balsavimui
internetu įgyvendinti gali reikėti iki 7 mln. litų.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengė ir 2015 m. vasario 17 d. Vyriausybės
pateikė Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos
„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripaţinimo netekusiu galios" projektą62. Šio
Vyriausybės nutarimo projekto priede Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plane yra nurodyta asignavimų suma, kuri turėtų būti skirta priemonei – įdiegti balsavimo internetu
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sprendimą, uţtikrinantį galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams balsuoti internetu rinkimuose ir
referendumuose. Šiai priemonei įgyvendinti yra numatyta suma 2016 m. ir 2017 m. yra lygi 912
303 EUR arba (2016 m. – 130 329 EUR, o 2017 m. – 781 974 EUR).
Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos duomenimis, balsavimo internetu sukūrimo ir
įdiegimo sistema kainavo maţdaug 325 tūkst. EUR, įskaitant visuomenės informavimo kampaniją
bei atlyginimus darbuotojams. Kiekvienam rinkimams balsavimo internetu sistemos palaikymui yra
skiriama 75 tūkst. EUR. Tuo tarpu finansavimo dydis skiriamas rinkimų apylinkėms pastaruosius 7
metų išliko toks pats, nepaisant to, kad paskutiniuose 2015 m. kovo 1 d. vykusiuose parlamento
rinkimuose net 30 proc. dalyvavusių rinkėjų balsavo internetu. Vis dėlto paskutiniuose rinkimuose
rinkimų apylinkių skaičius sumaţėjo nuo 630 iki 547, tačiau kaip jau minėta, finansavimas nebuvo
sumaţintas. Tačiau tai, anot Nacionalinės rinkimų komisijos, sudaro sąlygas priimti į rinkimų
apylinkių komisijas labiau motyvuotus narius ir tokiu būdu skatinti komisijų darbo efektyvumą63.
Norvegijoje 2011 m. vykdyto bandomojo balsavimo internetu projekto kaštai 2008–2012 m.,
įskaitant ir administravimo išlaidas, sudarė 25 mln. EUR, o techninė įranga sudarė 10 proc. nuo viso
projektui skirto biudţeto64.
Apibendrinant galima teigti, jog atsiţvelgiant į Estijos patirtį ir į būsimas išlaidas balsavimo
sistemos įdiegimui bei palaikymui, rinkimų organizavimo ir administravimo kaštų sumaţinimo
ilguoju laikotarpiu tikslas gali būti ir nepasiektas. Taip pat trūksta konkretesnės informacijos, kiek
numatoma skirti lėšų balsavimo sistemos internetu įdiegimui Lietuvoje.
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22 pav. Vyriausiajai rinkimų komisijai skirti valstybės biudţeto asignavimai mln. Lt
(asignavimai skirti politinėms partijoms ir asignavimai skirti VRK turtui įsigyti neįskaičiuoti)65
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Estijos Nacionalinės rinkimų komisijos el. paštu pateikta informacija.
The status of Internet Voting in Norway. The Ministry of Local Government and Regional Development. 2012-07-11:
http://www.coe.int/t/DEMOCRACY/ELECTORAL-ASSISTANCE/themes/evoting/2012NORWAY.pdf
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Atitinkamų Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymuose pateikti
duomenys.
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Gyventojų identifikavimas elektroninėje erdvėje
Balsavimo internetu įdiegimą numatančiuose įstatymų projektuose yra numatyta, kad balsuoti
internetu gali visi rinkėjai, įstatymų nustatyta tvarka identifikavę save elektroninėje erdvėje 66. Tad
atsiţvelgiant į tai, tikėtina, jog rinkėjai galės identifikuoti save per Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformą (VIISP) 67.
VIISP asmenys gali identifikuotis ir naudotis e. paslaugomis naudodami:
 asmens tapatybės kortelę su elektroniniu lustu;
 elektroninį parašą (naudojant ATK, lustines korteles, USB raktus);
 mobilųjį parašą;
 el. bankininkystę.
Atsiţvelgiant į tai, kad balsavimas Lietuvoje bus įdiegiamas pagal Estijos balsavimo
internetu sistemos pavyzdį, tikėtina, kad asmens tapatybei nustatyti (identifikuoti) balsuojant
internetu el. bankininkystė nebus taikoma.
Nuo 2009 m. išduodamose asmens tapatybės kortelėse (toliau – ATK) sertifikatai
aktyvuojami gaunant ATK kai pilietis pasirašo, jog sutinka, kad sertifikatai būtų aktyvūs. ATK
naudojamos elektroniniam pasirašymui ar asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje. Asmens
tapatybės kortelėje jos gamybos metu įrašyti sertifikatai aktyvuojami sistemoje automatiškai po to,
kai asmuo atsiimdamas ATK, pasirašo specialioje apskaitos knygoje. Asmeniui įteikiamas uţdaras
vokas su 8 skaitmenų asmens tapatybės kortelės skaitmenų PIN kodu ir sertifikatų vartotojo
atmintinė Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie jau naudojasi arba ketina naudotis ATK sertifikatas
galioja 3 metus (tokią galimybę gyventojams, kurie įsigijo korteles 2009 m. ir vėliau, suteikia naujo
pavyzdţio kortelėse įdiegta sertifikavimo sistema (kontaktinis ir nekontaktinis lustai). Praėjus šiam
laikui nuo kortelės išdavimo gyventojas turi kreiptis į apskričių centrus arba Gyventojų registro
tarnybą prie LR VRM dėl ATK sertifikato atnaujinimo. Atnaujinti sertifikatą nėra privaloma, tai
aktualu tiems asmenims, kurie sertifikatu naudojasi. ATK sertifikato atnaujinimo paslauga yra
nemokama68.
Nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens tapatybės kortelės ir paso
įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda Lietuvos
Respublikos piliečiams ATK. ATK bus išduodamos su aktyvuotais sertifikatais.
E. parašas naudojamas tam, kad vartotojas galėtų identifikuotis, jungdamasis prie įvairių e.
paslaugų teikėjų informacinių sistemų, be to, juo pasirašomi įvairūs prašymai, teikiami viešojo
administravimo subjektams. E. parašu pasirašytus dokumentus priima visos valstybės ir
savivaldybių institucijos bei įstaigos. E. parašai gali būti kuriami kompiuteryje arba pasinaudojant
mobiliuoju telefonu. Kuriant e. parašą kompiuteryje, jame turi būti įdiegta speciali programinė
įranga ir prijungta techninė įranga (pvz., kortelių skaitytuvas). Nuo 2009 metų išduodamose ATK
yra nemokamai integruotas skaitmeninis e. parašo sertifikatas. Daugelis Lietuvos gyventojų turi
tokias asmens tapatybės korteles, tad jiems pakanka įsigyti prie kompiuterio jungiamą kortelės
skaitytuvą ir e. parašu gali pasirašinėti elektroninius dokumentus. E. parašo sertifikavimo paslaugas
teikia Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(www.nsc.vrm.lt ). Taip pat jos teikiamos UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centro“ ir VĮ Registrų
centro.
E. dokumentų pasirašymui galima naudoti ir mobilųjį telefoną. Jame turi būti e. parašo
sudarymo galimybę turinti SIM kortelė, kurią išduoda mobiliojo ryšio operatoriai. Mobiliuoju
įrenginiu sukurtas e. parašas vadinamas mobiliuoju e. parašu (toliau – mob. e. parašas). Mob. e.
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Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 28, 29, 33, 34, 35, 58, 59, 62, 64, 66, 69, 70, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo
66(1), 81(1) straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIP-1839:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471406&p_tr2=2
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Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo
ministerijos: http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/viisp
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parašą sudarančias SIM korteles gali įsigyti telekomunikacijų bendrovių „Omnitel“, „Bitė“, TELE-2
ir TELEDEMA klientai. Mobilųjį e. parašą uţsisakyti ir juo naudotis galima nemokamai69.
Pagrindinis mob. e. parašo pranašumas – patogumas, kadangi nereikia atskiro skaitytuvo ir
programinės įrangos, o e. dokumento pasirašymas uţtrunka tik tiek, kiek reikia įvesti mobiliajame
telefone suteiktą kelių skaičių kodą70.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pateiktoje Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo
įstatymo įgyvendinimo 2013 m. ataskaitoje71 nurodyta, kad 2013 m. pabaigoje Lietuvoje buvo
beveik 1 mln. galiojančių sertifikatų (ţr. 28 pav.).
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23 pav. Galiojančių kvalifikuotų sertifikatų skaičius 2009 m. pab.–2013 m. pab.72
Atsiţvelgiant į tai, kad kvalifikuoti sertifikatai gali būti sudaryti tik veiksniems fiziniams
asmenims, kvalifikuotus sertifikatus Lietuvoje turi apie 40 proc. juos galinčių įsigyti asmenų
(atsiţvelgus į tai, jog Lietuvoje 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose į rinkėjų sąrašus buvo
įrašyta 2 553 335 rinkėjų).
7 lentelė. Kvalifikuotų sertifikatų skaičius 2012 –2013 m. rinkoje pagal laikmenos tipą
Laikmena
2012 m. pab.
2013 m. pab.
SIM kortelės
25 388
40 057
Lustinės kortelės,
58 667
66 954
USB kriptografiniai raktai
Asmens tapatybės kortelės
709 746
9037
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Mobilusis e. parašas. Omnitel: http://www.omnitel.lt/eparasas
Elektroniniai valdţios vartai. Raktas elektroninėms paslaugoms – elektroninis parašas. 2013-03-13:
https://www.epaslaugos.lt/portal/news/4821
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Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2013 m. ataskaita. 2014 m.:
http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroninio-paraso-istatymo-1b73.html
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Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2013 m. ataskaita. 2014 m.
:http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroninio-paraso-istatymo-1b73.html
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8 lentelė. Kvalifikuotų sertifikatų skaičius 2012 –2013 m. rinkoje pagal judriojo tel.
ryšio operatorių
Įmonė
2012 m. pab.
2013 m. pab.
UAB „Bitė Lietuva“
7 485
10 617
UAB „OMNITEL“
3 620
6 745
UAB „Teledema“
85
463
UAB „TELE2“
2 292
9 473
9 lentelė. Lietuvos bankuose naudotų unikalių kvalifikuotų sertifikatų skaičius 2013 m.
Banko pavadinimas
Naudotų unikalių kvalifikuotų
sertifikatų skaičius
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas
1 081
AB DNB bankas
1 718
„Swedbank“, AB
5 086
AB SEB bankas
4 697
2013 metų lapkričio mėn. asociacijos „INFOBALT“ atlikto Lietuvos gyventojų, naudojančių
internetą, reprezentatyvaus tyrimo duomenimis, e. parašu naudojasi 18 proc. visų respondentų, o 65
proc. respondentų nurodė ţinantys, kad e. parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus.
Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad gyventojams labiausiai trūksta informacijos, kur ir kaip
galima panaudoti elektroninį parašą bei kas yra elektroninis parašas. Aiškios informacijos, kaip ir
kur galima elektroninį parašą panaudoti, turėjimas paskatintų 64 proc. apklaustųjų išbandyti e.
parašą73.
Tikėtina, jog e. parašo ir mob. e. parašo naudotojų skaičius Lietuvoje išaugs dėl 2015 m.
pabaigoje planuojamų permainų internetinės bankininkystės sistemoje. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d.
įsigalioja Lietuvos banko patvirtinti Minimalūs saugumo reikalavimai, keliami internetu
atliekamiems mokėjimams, nurodantys didinti atsiskaitymų internete saugumą. Pagal šiuos
reikalavimus internetinės bankininkystės kodų kortelės laikomos maţiausiai saugiomis. Pasak
Lietuvos bankų asociacijos prezidento Stasio Kropo, nuo 2015 m. lapkričio mėn. bankai klientams
turės suteikti kitas identifikavimo priemones: slaptaţodţių generatorių, e. parašą, mob. e. parašą
arba ATK. S. Kropo teigimu, bankai skatins internetinės bankininkystės vartotojus naudotis e. ir
mob. e. parašais, o ne slaptaţodţių generatoriais74.
Taigi galima teigti, kad egzistuojanti asmenų identifikavimo el. erdvėje sistema ir
tendencijos šioje srityje iš esmės sudaro palankias sąlygas įdiegti balsavimą internetu bei tikėtis,
kad pastarasis balsavimo būdas ilguoju laikotarpiu skatintų gyventojus plačiau naudoti informacines
technologijas kasdieniame gyvenime.
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Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2013 m. ataskaita. 2014 m.:
http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroninio-paraso-istatymo-1b73.html
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Bankų kodų kortelėms gresia išnykimas. 2014-10-15: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/banku-kodu-kortelemsgresia-isnykimas.d?id=66116274#ixzz3UuxMRKw8
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APIBENDRINIMAS
Šiame darbe atlikus balsavimo internetu įdiegimo analizę, paţymėtina, kad šio balsavimo
būdo negalima vertinti vienareikšmiškai, kadangi nors jis ir turi tam tikrų privalumų (pavyzdţiui,
internetu paduotų balsų skaičiavimo tikslumas ir efektyvumas), tačiau egzistuoja ir nemaţai rizikos
elementų, susijusių su balsavimo internetu saugumu, poveikio rinkėjams problema, visuomenės
pasitikėjimu šia sistema.
Balsavimas internetu iš dalies padidintų rinkimų prieinamumą užsienyje balsuojantiems
rinkėjams, tačiau tikėtinas nedidelis bendras užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumo
padidėjimo efektas.
Uţsienyje balsuojantiems Lietuvos rinkėjams šiuo metu galiojanti tvarka yra pakankamai
patogi, išskyrus santykinai nedidelę dalį rinkėjų, gyvenančių ar laikinai esančių NVS, Pietryčių
Azijos, Pietų Amerikos ir Afrikos valstybėse, kuriose balsavimas paštu yra komplikuotas dėl tose
valstybėse neefektyviai dirbančių pašto tarnybų.
Balsavimas internetu būtų patogesnis būdas balsuoti rinkėjams, anksčiau balsavusiems
uţsienyje paštu ir turintiems galimybę identifikuotis elektroninėje erdvėje. Tikėtina, kad tokiu
balsavimo būdu naudotųsi neseniai išvykę gyventi į uţsienį rinkėjai bei laikinai uţsienyje esantys
piliečiai, pavyzdţiui, keliaujantys, studijuojantys ir pan. Rinkėjų, gyvenančių valstybėse, kuriose
balsavimo paštu galimybės yra labai ribotos, t. y. NVS, Pietryčių Azijos, Pietų Amerikos ir Afrikos
valstybėse, balsavimas internetu būtų patogus ir efektyvus būdas dalyvauti rinkimuose, jeigu
rinkėjai turėtų galimybę identifikuotis elektroninėje erdvėje, t. y. naudotis ATK ar elektroniniu ir
mob. e. parašu.
Norvegijos balsavimo internetu bandomųjų projektų patirtis bei Šveicarijoje įteisinta
galimybė balsuoti internetu uţsienyje gyvenantiems rinkėjams parodė, kad uţsienyje balsuojančių
rinkėjų aktyvumas padidėjo neţymiai, tačiau nemaţa dalis iš jų pasirinko balsavimo internetu būdą
vietoje anksčiau buvusių.
Vis dėlto yra tikėtina, kad nemaţa dalis nuolat uţsienyje gyvenančių rinkėjų neturėtų
galimybės identifikuotis elektroninėje erdvėje ir balsuoti internetu, kadangi nesinaudoja ATK ar
mob. e. parašu. Kita vertus, nuo 2015 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir
konsulinės įstaigos pradėjo išduoti ATK su sertifikatais. Tad uţsienyje gyvenantiems rinkėjams bus
suteikiama galimybė naudotis e. parašu. Paţymėtina, jog pagal egzistuojančią tvarką Lietuvos
Respublikos piliečiai, norintys, kad jiems būtų išduota ATK, turi asmeniškai atvykti į diplomatinę
atstovybę ar konsulinę įstaigą ir pateikti prašymą. Tai sudarytų nemenkas kliūtis piliečiams,
gyvenantiems valstybėse, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių
įstaigų. Taip pat ATK išsiėmimas turėtų būti gerokai maţiau aktualus piliečiams, gyvenantiems ne
Šengeno erdvės valstybėse, kadangi ATK jie negalėtų pasinaudoti kaip kelionės dokumentu.
Tikėtinas nedidelis bendras Lietuvos rinkėjų aktyvumo padidėjimo efektas.
Lietuvoje rinkėjų aktyvumas yra vienas iš ţemiausių Europos Sąjungos valstybėse, tad viena
iš pagrindinių balsavimo internetu įteisinimo prieţasčių yra siekis spręsti šią problemą.
Kita vertus, pagal VRK duomenis 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose
dalyvavo tik maţdaug 30 proc. rinkėjų, esančių nuo 18 iki 34 metų amţiaus, o tai yra t. y. gyventojų
amţiaus grupė, kuri daţniausiai naudojasi internetu. Pagal Statistikos departamento duomenis 2014
m. net 97 proc. gyventojų nuo 16 iki 24 metų amţiaus naudojosi internetu per paskutinius 3
mėnesius, o tarp 24–34 metų amţiaus gyventojų šis rodiklis siekė 94,5 proc.
Paţymėtina, kad bandomųjų balsavimo internetu projektų Norvegijoje ir balsavimo internetu
Estijoje patirtis neparodė tiesioginio ryšio tarp balsavimo internetu įdiegimo ir rinkėjų aktyvumo
padidėjimo.
Taigi, nors nėra aiškių prielaidų teigti, jog bendras rinkėjų aktyvumas turėtų išaugti dėl
balsavimo internetu įdiegimo, tačiau yra tikimybė, kad išaugtų jaunesnių, iki 34 metų amţiaus,
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rinkėjų aktyvumas ir dalis paprastai dalyvaujančių rinkimuose šios rinkėjų grupės atstovų pasirinktų
balsavimo internetu būdą vietoje šiuo metu esančių tradicinių balsavimo metodų.
Padidėtų balsų skaičiavimo efektyvumas ir rinkimų rezultatų nustatymo tikslumas.
Įdiegus balsavimo internetu sistemą, internetu paduotų balsų skaičiavimo procedūros ir
rinkimų rezultatų nustatymas laiko efektyvumo bei tikslumo prasme būtų pranašesni uţ balsų
skaičiavimą rinkimų apylinkėse. T. y. balsai internetu paduoti būtų suskaičiuoti tiksliai ir greitai. Be
to, balsuojant internetu nebus įmanoma sugadinti balsavimo biuletenių. Remiantis tarptautinių
rinkimų institucijų rekomendacijomis bei kitų valstybių patirtimi, yra būtina nustatyti tokią
balsavimo internetu paduotų balsų skaičiavimo tvarką, kuri būtų kuo aiškesnė ir suprantamesnė
rinkėjams.
Neaiškus poveikis rinkimų administravimo išlaidoms.
Balsavimo internetu įdiegimo iniciatorių teigimu, esant dideliam balsuojančių internetu
rinkėjų skaičiui, būtų racionalu maţinti rinkimų apylinkių narių skaičių ir tokiu būdų sumaţinti
išlaidas, skiriamas jų atlyginimui bei sumaţinti spausdinamų balsavimo biuletenių skaičių.
Taigi yra kalbama apie galimą rinkimų administravimo išlaidų sumaţėjimą ilguoju
laikotarpiu, kuomet balsavimą internetu pasirenka reikšminga dalis rinkėjų, kaip pavyzdţiui,
praėjusiuose Estijos parlamento rinkimuose, vykusiuose 2015 m. kovo 1 d., net 30,5 proc.
dalyvavusių rinkėjų balsavo internetu. Visgi Estijos atveju rinkimų išlaidų sumaţėjimo efekto
nebuvo, t. y. išlaidos, skirtos administruoti tradicinį balsavimą rinkimų apylinkėse, per 10 metų
nesumaţėjo.
Taip pat šiuo metu nėra paskelbtų konkretesnių skaičiavimų, kiek Lietuvos atveju balsavimo
internetu sistemos įdiegimas ir palaikymas pareikalautų valstybės biudţeto lėšų. Pavyzdţiui, prieš
daugiau nei 10 metų sukurta Estijos balsavimo internetu sistema kainavo maţdaug 0,3 mln. EUR, o
tuo tarpu 2011 m. vykdytam Norvegijos balsavimo internetu projektui buvo skirta net 25 mln. EUR.
Atsiranda papildomos, nors ir ribotos, galimybės rinkėjų papirkimui ir poveikio rinkėjams
darymui.
Atsiţvelgiant į tai, kad balsavimas internetu vyks nekontroliuojamoje aplinkoje, galimybė
papirkti rinkėjus ar daryti jiems įtaką išlieka. Tačiau dėl rinkėjo identifikavimo el. erdvėje
procedūrų, t. y. ATK ir elektroninio ar mob. e. parašo naudojimo tapatybei nustatyti ir numatytų
galimybių balsavimo internetu laikotarpiu balsuoti neribotą skaičių kartų, taip pat internetu iš
anksto balsavusiems rinkėjams balsuoti dar ir rinkimų dieną, sumaţėja tikimybė ir prielaidos
papirkti rinkėjus. Balsų pirkimas taip pat turėtų būti sunkiai įgyvendinamas, kadangi rinkėjai
tikriausiai vengtų atskleisti savo identifikavimo elektroninėje erdvėje duomenis (PIN kodus). Be to,
nors bendras išduotų ATK skaičius yra beveik 3 mln., tačiau kartu su sertifikatais šiuo metu jų yra
išduota tik maţdaug 1 mln. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėti sertifikatai galioja 3
metus. Kadangi sertifikatai yra išduodami nemokamai, tad balsų pirkėjai gali raginti rinkėjus juos
išsiimti arba atnaujinti likus tam tikram laikui iki rinkimų. Be to, balsavimas nekontroliuojamoje
aplinkoje gerokai apsunkintų galimybes išaiškinti balsų pirkimo faktus.
Dar 2005 m. Konstitucinis Teismas savo išvadoje vertindamas anksčiau rinkimuose naudotą
balsavimą paštu yra pasisakęs, kad įstatymų leidėjas, spręsdamas, ar pasirinkti šią absenteistinio
balsavimo formą, taip pat reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius, turi atsiţvelgti ne
tik į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės brandos lygį,
visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius, nes jie taip pat lemia, ar balsavimu paštu nebus
piktnaudţiaujama.
Neabejotinai, bene didţiausia rizika būtų ne balsų pirkimo mastas, o pats faktas. Kitaip
tariant, net ir nedidelis skaičius nustatytų papirkimų galėtų sukelti visuomenės nepasitikėjimą
balsavimo internetu sistema ir suduoti nemenką smūgį valstybės įvaizdţiui.

49

Aktualūs balsavimo internetu saugumo klausimai ir iššūkiai dėl visuomenės pasitikėjimo
balsavimo internetu sistema.
Visuotinai pripaţįstama, kad sprendimas taikyti nuotolinį balsavimą ir jo įgyvendinimas
priklauso tiek nuo pasitikėjimo technologijomis, tiek nuo pasitikėjimo demokratija apskritai.
Lietuvos atveju pasitikėjimas parlamentu ir apskritai demokratija yra ţemas lyginant su
kitomis ES valstybėmis narėmis. Pavyzdţiui, pagal Eurobarometer duomenis 2014 m. Lietuvoje
demokratija pasitikėjo 30 proc. gyventojų, tuo tarpu Lenkijoje – 59 proc., Estijoje – 49 proc., o
Latvijoje šis rodiklis siekė 47 proc. Tad balsavimo internetu įteisinimo kontekste yra svarbus ir
politinio sutarimo mastas šiuo klausimu. Pavyzdţiui, Norvegijoje balsavimo internetu bandomųjų
projektų buvo nuspręsta atsisakyti nesant visuotinio politinio sutarimo dėl balsavimo internetu
įteisinimo, nepaisant visų kitų palankių aplinkybių, tokių kaip aukštas pasitikėjimas demokratija bei
valdţios institucijomis ir rinkimų įstatymų paţeidimų nebuvimu.
Pasitikėjimo balsavimo internetu sistemos saugumu klausimas lėmė ir 2015 m. vasario 9 d.
Vyriausybės nutarimu pateiktą siūlymą, jog įstatymų projektuose taip pat turi būti nustatytas
reikalavimas balsavimo internetu tvarkos apraše numatyti rinkėjo balso patikrinimo galimybę.
Internetu paduoto balso patikrinimas yra mechanizmas, skirtas rinkėjui įsitikinti, kad jo balsas buvo
įskaitytas būtent taip, kaip jis ir balsavo, t. y. virtualus balsavimo biuletenis nebuvo perimtas ar
pakeistas kompiuterinio viruso prieš jam patenkant į elektroninę balsadėţę. Šis mechanizmas nors ir
sudarytų sąlygas pasitikėti balsavimo sistema, tačiau tuo pačiu sudarytų prielaidas rinkėjų
papirkimui, kadangi galima būtų pateikti įrodymą, kaip rinkėjas balsavo. Antra vertus, papirkimo
prielaidas turėtų sumaţinti galimybė rinkėjui perbalsuoti internetu neribotą skaičių kartų, o
įskaitytas būtų paskutinis internetu paduotas balsas ar balsas, patekęs į balsadėţę rinkimų
apylinkėje.
Ekspertų vertinimu, svarbiausi tikslai uţtikrinant balsavimo internetu saugumą yra susiję su
įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintais detalizuotais sistemos veikimo principais ir
pagrindinėmis savybėmis, aiškiu atsakomybės pasidalijimu tarp susijusių institucijų, taip pat
būtinybe numatyti išorės kontrolės mechanizmus, uţtikrinančius kompetentingus ir nepriklausomus
kokybės patikrinimus75.
Paţymėtina, kad išorinių kibernetinių atakų grėsmės rizika bei balsavimo internetu sistemos
atsparumas kitiems išoriniams poveikiams yra ypač aktualus. Tai patvirtina ir 2014 m. paskelbtos
nepriklausomų ekspertų komandos iš JAV, Jungtinės Karalystės ir Suomijos, tyrusios Estijoje naudojamo balsavimo internetu saugumą, išvados. Ekspertų teigimu, Estijos balsavimo internetu
sistemoje neįvertinta ir neapsisaugota nuo šiuolaikinių grėsmių, kylančių dėl aktyvių ir sudėtingų
kibernetinių atakų iš uţsienio valstybių76.
Teigiama įtaka informacinių technologijų naudojimo plėtrai.
Balsavimas internetu paskatintų gyventojus plačiau naudoti identifikavimo el. erdvėje
priemones, tokias kaip ATK su kvalifikuotu sertifikatu ir mob. el. parašą. Tam įtakos, tikėtina, turės
ir nuo 2015 m. lapkričio mėn. planuojamos permainos internetinės bankininkystės sistemoje, pagal
kurias ketinama atsisakyti bankininkystės kodų kortelių vartotojams identifikuoti ir pereiti prie
slaptaţodţių generatorių, e. parašo, mob. e. parašo arba ATK naudojimo.
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Ekspertų rekomendacijos Lietuvai (pilnas). Balsavimas internetu Lietuvoje: http://balsavimasinternetu.lt/gairespilnas/
76
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