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Streszczenie: Niniejszy artyku! ma za zadanie ukaza", a ponadto pod-
kre#li", poprzez metod$ obserwacyjn%, jak pa&stwo Rzeczpospolita 
Polska funkcjonuje we wspó!czesnym #wiecie korzystaj%c z penalnych 
instytucji legislacyjnych – procesu karnego. U'yta w tek#cie metoda 
dokonuje analizy materialno-prawnej przypadków, z jakimi styczno#" 
maj% obywatele Polski i rz%dz%cy pa&stwem oraz ukazuje generaliza-
cj$ przedmiotowego problemu badawczego. Celem artyku!u jest zatem 
przedstawienie wspó!czesnego procesu karnego, a nast$pnie poddanie 
pod rozwa'anie dzia!a& polskich w!adz w rozwi%zywaniu trudno#ci 
wspó!czesnego #wiata, jakim jest wymierzanie sprawiedliwo#ci wobec 
osób pope!niaj%cym typy czynów zabronionych. Dzia!ania b$d%ce  
finalnym skutkiem oddzia!ywania materialnego prawa karnego stano-
wi% przedmiot bada&, opisanych w poni'szej pracy. Artyku! wskazu-
je zatem dzia!ania rz%dz%cych pa&stwem polskim jako prawodawców, 
które stanowi% niew%tpliwe zmaterializowanie i praktykowanie prawa 
karnego w post$powaniach we wspó!czesnym pa&stwie prawa.
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Wst$p

Celem niniejszego artyku!u jest zaprezentowanie, jak polski prawodaw-
ca jako kreator przepisów penalnych poprzez instytucje prawa karnego ma-
terialnego, a poprzez to, procesowego, dzia!a dla bezpiecze&stwa obywateli 
swojego kraju, ponadto daj%c nadziej$ gwarancji wymierzania sprawiedliwo#ci 
potencjalnym sprawcom typów czynów zabronionych, na gruncie obowi%-
zuj%cych przepisów2. Ukazanie legislacyjnych procesów na tej p!aszczy(nie 
pozwoli stwierdzi", jak rozwija si$ normatywno#" penalna oraz stanowione 
w pa&stwie prawo karne, a w szczególno#ci proces karny zawarty na stronach 
ustawy Kodeksu post!powania karnego3. G!ównym przedmiotem dzia!a& pra-
wodawców przy wymierzaniu sprawiedliwo#ci na gruncie odpowiedzialno#ci 
karnej sprowadza si$ ju' do pierwotnego konstytuowania prawa przez w!adze 
polskie jest szeroko rozumianego prawa karnego, zawartego mi$dzy innymi 
w Kodeksie karnym4. Sprawowanie nadzoru nad przepisami penalnymi, s!u'%-
cymi sprawowaniu opieki winno by" przeprowadzane paralelnie ze zmianami 
zachodz%cymi we wspó!czesnym #wiecie, czego dowodem jest demokratyczny 
system prawa publicznego ka'dego pa&stwa prawa. 

Ka'de pa&stwo prawa, aby mog!o dawa" gwarancj$ ochrony swojego 
spo!ecze&stwa musia!o ju' na pocz%tku swojego funkcjonowania stworzy" 
normy penalne, aby wspó!'ycie spo!eczne w#ród obywateli by!o przestrzegane, 
a nieprawid!owo#ci, wyrz%dzane osobom poprzez ró'nego rodzaju przest$p-
stwa, by!y egzekwowane w postaci prawnej odpowiedzialno#ci karnej5. Na-
rz$dziem pierwotnym dzia!a& na tej p!aszczy(nie sta!o si$ zatem akt prawny,  
a uogólniaj%c, prawo penalne. 

Proces karny a sprawiedliwo%&

Szeroko rozumiane prawo karne stanowi fundamentaln% ga!%( prawa  
w pa&stwie prawa. Przepisy penalne dokonuj% bowiem bardzo wa'nych dzia!a& 
na spo!ecze&stwie w postaci wywierania na obywatelach przestrzegania okre-
#lonych zachowa&, które niewykonywane b$d% skutkowa!y konsekwencjami 

2  L. Garlicki, P. Hofma&ski, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Cz"owieka i Podstawo-
wych Wolno#ci, t. 1: Komentarz do art. 1–18, Warszawa 2010, s. 18.
3  Ustawa Kodeks Post$powania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, z pó(n. zm.).
4  Ustawa Kodeks Karny (Dz.U. 1997nr 88poz. 553 z pó(n. zm.).
5  M. Cie#lak, Polska procedura karna, Warszawa, 1973, s. 53.
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wynikaj%cymi z konkretnej ustawy penalnej6 (w Polsce jest to prawo mate-
rialne, zawarte w ustawie Kodeks Karny). Dokonuj%c analizy sprawiedliwo#ci 
nale'y odnie#" si$ do pierwotnej, s!ownikowej definicji tego zjawiska, jako: 

„sprawiedliwego post!powania, sprawiedliwego s$du o czym#, bezstronno#ci os$du, 
obiektywizmu”7. Wywnioskowa" mo'na z tego, 'e ogó! cech zjawiska, jakim jest 
sprawiedliwo#" zosta! uwzgl$dniony w przepisach ogólnych Kodeksu Karnego, 
a to z kolei prze!o'one zosta!o na grunt post$powania karnego, wynikaj%cego 
z prawa procesowego. Kluczowymi zasadami wynikaj%cymi z przepisów prawa 
s% przede wszystkim: zasada legalizmu, skargowo#ci, obiektywizmu, kontra-
dyktoryjno#ci, jawno#ci lub tajno#ci, ustno#ci i pisemno#ci, a tak'e instancyj-
no#ci, zasada prawdy materialnej, bezpo#rednio#ci, swobodnej oceny dowo-
dów, na czele z czo!owymi, takimi jak zasada domniemania niewinno#ci, in 
dubio pro reo oraz prawa do obrony8, które wynikaj% z przepisów Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej9. Ugruntowanie wszystkich tych zasad oraz umiej$t-
ne wywa'enie ich poprzez fuzj$ pozwala zbudowa" cel procesu karnego, jako 
zjawiska, który nie tylko ma stanowi" skuteczn% metod$ karania, lecz zapew-
niania gwarancji wymierzania sprawiedliwo#ci w sposób niezale'ny, niezawis!y 
i zgodny z przepisami prawa. Ta analiza pozwala jednoznacznie stwierdzi", 'e 
kluczowym aspektem funkcjonalno#ci post$powania karnego jest umiej$tnie 
dokonana konstrukcja legislacyjna i praktyka orzecznicza, które poprzez za-
stosowanie wszystkich czynników potrafi% wymierzy" sprawiedliwo#" ka'do-
razowo10. Zgodnie z brzmieniem konkretnych zasad warto podkre#li", 'e pod 
definicj% zasady legalizmu oraz skargowo#ci definicj% ustawow% prawodawca 
okre#li!, 'e: „Organ powo"any do #cigania przest!pstw jest obowi$zany do wszcz!-
cia i przeprowadzenia post!powania przygotowawczego, a oskar%yciel publiczny 
tak%e do wniesienia i popierania oskar%enia - o czyn #cigany z urz!du”. Powy'sze 
dyrektywy procesu karnego, cho" stanowi% zasady pozakonstytucyjne znaj-
duj% swoje odzwierciedlenie na gruncie jego funkcjonowania, jako czynnika 
wymierzania sprawiedliwo#ci, ju' na etapie wszcz$cia samego post$powania. 
Zgodnie z zasad% obiektywizmu nale'y rozumie" dyrektyw$, na podstawie 
której organy wymiaru sprawiedliwo#ci zachowuj% bezstronno#" wobec stron 

6  B. Bie&kowska, Zasady procesu karnego [w:] Wyk"ad prawa karnego procesowego, (red.) P. Kru-
szy&ski, Bia!ystok, 2012, s. 88.
7  M. Szymczak (red.), S"ownik J!zyka Polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. 3 s. 304.
8  P. Fletcher George, Sprawiedliwo#& i uczciwo#&: dwie wizje praw cz"owieka w procesie karnym, 
https://www.rpo.gov.pl/pliki/1197303151.pdf [dost$p: 23.01.2021], s. 6.
9  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, 
poz. 483 z pó(&. zm.).
10  P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwo#& proceduralna, Progress,  
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dost$p: 23.01.2021], s. 4.
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zachowuj%c przy tym pe!ne nie ukierunkowane dzia!ania wobec konkretnych 
podmiotów – uczestników procesu. Po samym wszcz$ciu post$powania kar-
nego, czyli dope!nieniem powy'szych norm na gruncie dochodzenia w nie-
zb$dnym zakresie oraz post$powania sprawdzaj%cego, mo'na kontynuowa" 
dalsze czynno#ci procesowe na p!aszczy(nie post$powania przygotowawczego, 
a dalej te' s%dowego. Kluczowym aspektem okaza" si$ tu mog% natomiast 
kolejno dochodz%ce do poprzednio wymienionych, dalsze zasady procedu-
ralne, takie jak kontradyktoryjno#", jawno#" lub tajno#", ustno#" i pisemno#", 
instancyjno#" oraz bezpo#rednio#". Kontradyktoryjno#" w procesie karnym, 
zwana inaczej zasad% sporno#ci11 okre#la swego rodzaju fikcj$ prawn%, która 
wywo!uje pomi$dzy stronami podejrzany – pokrzywdzony/oskar'ony – oskar-
'yciel istnienie sporu, co zmusi" ma strony na ingerencji w czynno#ci proce-
duralne poprzez udowadnianie swoich racji, poprzez wskazywanie dowodów, 
pytanie #wiadków, a tak'e zeznawanie i wyja#nianie spornych okoliczno#ci. 
Proces karny we wspó!czesnym pa&stwie prawa dodatkowo daje nam gwaran-
cj$ sprawiedliwo#ci za pomoc% wykorzystywania zasad ustno#ci i pisemno#ci, 
daj%c zado#" wymaganiom wys!uchania #wiadków, bieg!ych oraz stron proce-
sowych, w rzeczywisto#ci, a ponadto spisania w!a#ciwych protoko!ów z tych 
czynno#ci jako fizycznego dowodów, utrwalaj%cego konkretne spostrze'enia 
i opinie, wywieraj%ce cz$sto skutek na gruncie wyrokowania w konkretnej 
sprawie karnej12. Ca!o#" ta wi%za" si$ musi z zasad% bezpo#rednio#ci, która 
‘zmusza’ podmioty, dokonuj%ce czynno#ci do osobistej interakcji z materia!em 
dowodowym, oraz osobistego wys!uchania #wiadków i stron, co zdecydowa-
nie zosta!o ‘nadszarpni$te’ sytuacj% s%downictwa na gruncie funkcjonowania 
w dobie pandemii, która w Polsce rozpocz$!a si$ w 2020 roku. 

Zasady te maj% liczne swoje odpowiedniki w konkretnych przepisach 
ustaw penalnych, gdy' tylko dzi$ki takiemu zabiegowi legislacyjnemu sta!y 
si$ obligatoryjnymi punktami, które musz% zosta" spe!nione, aby mo'na by!o 
uznawa" ówczesny proces karny, zgodny z prawem i d%'%cy do wymierza-
nia sprawiedliwo#ci. Kodeks post!powania karnego jako ‘instrukta'owa’ usta-
wa praktyki #ledczej jest zatem zbiorem norm, które nie mo'na lekcewa'y", 
zmienia", dostosowywa" do potrzeb konkretnej strony, ani ogranicza"13,  
 

11  S. Ossowski, O osobliwo#ciach nauk spo"ecznych, Warszawa 1962, s. 53.
12  P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwo#& proceduralna, Progress,  
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dost$p: 23.01.2021], s. 9.
13  B. Bie&kowska, Zasady procesu karnego [w:] Wyk"ad prawa karnego procesowego, (red.)  
P. Kruszy&ski, Bia!ystok, 2012, s. 91.
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gdy' konsekwencj% tych zabiegów by!oby nie d%'enie do wymierzenia odpo-
wiedzialno#ci, lecz dzia!a& inkwizytorskich. 

Prawo jako narz$dzie sprawiedliwo%ci

Prawo staje si$ zatem narz$dziem legislacyjnym, który odgrywa niebaga-
teln% rol$ na gruncie przepisów karnych oraz rzeczywistego procesu karnego 
wywieraj%c realny wp!yw na organy i inne podmioty procesowe poprzez swoje 
regulacje oraz normy, które ‘narzucaj%’ zbiór cech, poprzez które mo'na wy-
wnioskowa", 'e proces karny jest „sprawiedliwy”, czyli: „post!puj$cy zgodnie 
z nakazami etycznymi wobec innych, uznaj$cy bezstronnie prawa przys"uguj$ce 
innym ludziom, d$%$cy do obiektywnego s$dzenia, os$dzaj$cy co# bezstronnie”14. 

Dokonuj%c szczegó!owej analizy powy'szej definicji s!ownikowej, mo'na 
postawi" tez$, 'e przy spe!nieniu si$ wszystkich zasad, które zawarte zosta!y na 
kartach kodeksowych oraz oddzia!ywania ich na ka'dy aspekt procedury kar-
nej, odnale(" mo'na najskuteczniejsz% metod$ wywierania odpowiedzialno#ci 
i jej egzekwowania, jak% jest prawo. Kluczowym aspektem na tej p!aszczy(nie 
okaza!o si$ funkcjonowanie w procesie karnym fundamentalnych zasad, takich 
jak domniemania niewinno#ci, in dubio pro reo, a tak'e szeroko rozumianego 
prawa do obrony15. Pierwsze dwie zasady, cho" zbli'one s% do siebie stanowi% 
ca!kowicie odr$bne instytucje prawno – karne, gdzie domniemanie niewin-
no#ci nakazuje organom i innym podmiotom uznawanie podejrzanych oraz 
oskar'onych jako niewinnych do momentu prawomocnego wyroku skazuj%-
cego lub warunkowo umarzaj%cego post$powanie, w my#l art. 5 § 1 Usta-
wy Kodeks Karny. Takie prze#wiadczenie oraz brak ‘teoretycznej’ stronno#ci 
pozwala dokonywa" interpretacji intradyferencyjnej, daj%c ca!emu procesowi 
jako ogó!u czynno#ci proceduralnych. Zgodnie z zasad% in dubio pro reo za-
warte literalnie na gruncie art. 5 § 2 tego' aktu prawnego okre#la wprost, 'e 

„Niedaj$ce si! usun$& w$tpliwo#ci rozstrzyga si! na korzy#& oskar%onego.” co staje 
si$ swoist% ‘syzyfow% prac%’, która spoczywa na osobie oskar'yciela na etapie 
doszukiwania si$ oraz udowadniania poszczególnych materia!ów w procesie 
dowodowym procesu karnego. Przedmioty lub zeznania, które nie wnosz% nic 
konkretnego do sprawy, elementy niezwi%zane z zarzucanym czynem lub oso-
b% sprawcy, a tak'e nie daj%ce si$ udowodni" z jakiego (ród!a pochodz% nale'y 
uznawa" jako swoiste przyk!ady w%tpliwo#ci co do ich prawdy materialnej16,  

14  M. Szymczak (red.), S"ownik J!zyka Polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. 3 s. 304.
15  K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Post!powanie karne, Warszawa 2017, s. 47.
16  J. Skorupka, O sprawiedliwo#ci procesu karnego, Warszawa 2013, s. 107.
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a to z kolei nale'y traktowa" jako czynniki wp!ywaj%ce na korzy#" oskar'o-
nych i podejrzanych daj%c zado#" nieudolnego udowadniania lub braku winy, 
która poszukiwana jest przez stron$ przeciwn% post$powania – oskar'yciela. 
Zasada zawarta na stronach kodeksu, poprzez mi$dzy innymi art. 6 Kodeksu 
post!powania karnego jest niczym innym, jak odzwierciedleniem fundamen-
talnej normy, wynikaj%cej ju' z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 42 
ust. 2), 'e ka'da osoba, przeciwko której wszcz$te zosta!o post$powanie ma 
prawo do obrony na ka'dym stadium procesu. W ustawie penalnej prawa 
procesowego jako dokumentu bardziej szczegó!owego w stosunku do przepi-
sów w my#l paremii prawniczej lex specialis derogat lex generali zaobserwowa" 
mo'na, 'e przepis k.p.k. wskazuje konkretne dzia!ania osób podejrzanych lub 
oskar'onych, jako prawa do korzystania z pomocy obro&cy – pe!nomocni-
ka, jakim jest zawodowy prawnik z tytu!em adwokata lub radcy prawnego. 
Dalsze przepisy dookre#laj% jednak ilo#" takiej pomocy prawnej, która zmu-
sza nieprzekraczaln% liczb$ obro&ców do jednocze#nie trzech (art. 77 k.p.k.). 
Dalsze szczegó!y wychodz%c naprzeciw szeroko rozumianej sprawiedliwo#ci 
nie ko&cz% jednak na tym etapie, lecz dokonuj% dalszej analizy na p!aszczy(nie 
prawa do obrony zapewniaj%c gwarancj$ wyboru, pomi$dzy obro&c% z urz$du 
a z wyboru. Co warto podkre#li", nie zawsze mo'na uzyska" obron$ z urz$du, 
gdy' aby dokona" takiej czynno#ci osoba podejrzanego lub oskar'onego musi 
wpierw wykaza" brak wystarczaj%cych #rodków finansowych, które nie po-
zwoli!yby mu broni" si$ z pe!nomocnikiem z wyboru, a koszty poniesione na 
ten cel stawa!yby si$ zbyt du'ym obci%'eniem dla samego przeciwnika oskar-
'yciela lub jego bliskich, w my#l art. 78 § 1 i 2 Kodeksu post!powania karnego. 

Wszystkie powy'sze aspekty ukazuj%, jak wa'nym elementem prawa jest 
przymiot sprawiedliwo#ci, a sama sprawiedliwo#", aby mog!a funkcjonowa" 
w rzeczywisto#ci musi wymaga" istnienia przepisów prawnych. Taka swoista 
korelacja pomi$dzy prawem a sprawiedliwo#ci% oraz wzajemne oddzia!ywanie 
na siebie stanowi, i' staj% si$ mi$dzy sob% nierozerwalne na gruncie przepisów 
prawa karnego, procedury karnej oraz ogó!u norm funkcjonuj%cych na p!asz-
czy(nie legislacyjnej pozosta!ych ga!$zi prawa, jakie obowi%zuj% oraz musz% 
obowi%zywa" w demokratycznym pa&stwie prawa.

Sprawiedliwo%& a praktyka %ledcza i orzecznicza 
na gruncie przepisów prawa

Dopóki jednak proces karny b$dzie przestrzega! ca!o#ciowo powy'ej opi-
sanych norm oraz zasad, dopóty b$dzie posiada! przymiot bycia sprawiedliwym. 
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Przepisy prawa materialnego, a tak'e procesowego nie mog% stanowi" je-
dynie teoretycznych za!o'e&, lecz musi stanowi" wyznacznik stosowany  
w praktycznym funkcjonowaniu organów, a przez to ca!ego wymiaru spra-
wiedliwo#ci w pa&stwie prawa. Wartym podkre#lenia jest fakt, i' praktyczne 
aspekty funkcjonowania tych norm s% zale'ne od osób, które powinny ich 
przestrzega". To w!a#nie te podmioty staj% si$ swego rodzaju ‘stra'nikami’ 
norm oraz zasad wynikaj%cych z regulacji prawnych oraz moralnego zagwaran-
towania stronom sprawiedliwego poprowadzenia post$powania, dokonuj%c 
finalnie skutkowych efektów w postaci uniewinnienia lub skazania, oskar'enia 
lub umorzenia, uznania za podejrzanego lub odrzucenia takiej tezy17. Wszyst-
ko to musi by" wspó!istniej%cym elementem du'o szerszego pola manewru na 
gruncie analizy przepisów prawa, norm, zasad, a ponadto stanu prawnego kon-
kretnej sprawy i poznawczych dzia!a& w stosunku do osoby podejrzanej lub 
oskar'onej. Co ciekawe, w praktycznej sferze procedury karnej pozna" mo'na 
dopiero w pe!ni zasad$ kontradyktoryjno#ci. Owa zasada wskazuje, 'e przy 
próbie oskar'enia, a nast$pnie skazania to osoba oskar'yciela zmuszona jest 
poszukiwa" na stron$ przeciwn% wszelkich dowodów obci%'aj%cych, które nie 
b$d% mog!y zosta" obalone przez uprzednio omówione zasady domniemania 
niewinno#ci oraz in dubio pro reo18. Ca!a ta dzia!alno#" ma stanowi", 'e strony 
procesowe nie s% ustawione wzgl$dem siebie na zasadzie hierarchii, gdzie wy'-
sze miejsce zajmuje oskar'yciel, a kolejne obro&ca wraz z oskar'onym. Winno 
by" jednak ca!kowicie inaczej, a mianowicie strony od pocz%tku post$powania 
przygotowawczego, a' po ostateczne zako&czenie procesu, niezale'nie od jego 
wyniku s% wobec siebie równe i maj% takie same prawa i obowi%zki, z naci-
skiem na aspekt konieczno#ci posiada dodatkowych norm i zasad, jakie zyskuje 
osoba oskar'onego lub podejrzanego, dzi$ki przepisom prawa. 

Zako'czenie 

Podsumowuj%c, zjawisko sprawiedliwo#ci na gruncie przepisów prawa,  
a nast$pnie jego oddzia!ywanie na ca!y proces karny stanowi" mo'e obli-
gatoryjn% oraz fundamentaln% cz$#" wymiaru sprawiedliwo#ci, jaki musi 
funkcjonowa" w demokratycznym pa&stwie prawa. Prawodawca jednak,  
w swoich legislacyjnych dzia!aniach, musia! stworzy" przed laty swoiste re-
siduum, na podstawie którego zbudowa! procedur$ karn% oraz ogó! norm 

17  P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwo#& proceduralna, Progress,  
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dost$p: 23.01.2021], s. 4.
18  B. Bie&kowska, Zasady …, s. 81.
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prawa materialnego, wychodz%c przy tym naprzeciw potrzebom spo!ecze&stwa  
w stosunku do liczby przest$pstw, ich ewolucji oraz metod, które stosowane 
by!y przez sprawców czynów przest$pnych. Umiej$tno#" w!a#ciwego wywa-
'enia instytucji prawa karnego daje we wspó!czesnym procesie szerokie ‘pole 
manewru’ na gruncie oskar'enia, jak i obrony. Poprzez normy i zasady po-
ruszone uprzednio, przy w!a#ciwym ich zastosowaniu praktycznemu dadz% 
one obraz procedury karnej, która mo'e zosta" uznana ‘sprawiedliw%’ w pe!ni 
s!ownikowej definicji tego s!owa, daj%c podejrzanym, oskar'onym, a tak'e 
pokrzywdzonym i spo!ecze&stwu, gwarancj$ sprawiedliwego os%dzania osób, 
kontroli skazywania niewinnych, a przede wszystkim uczciwego karania praw-
dziwych sprawców czynów, na odpowiedzialno#", jaka przys!uguje za pope!-
nienie okre#lonego czynu. 
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THE LAW AS A TOOL OF JUSTICE  
ON AN EXAMPLE CONTEMPORARY CRIMINAL 

PROCESS - MATERIAL AND LEGAL ANALYSIS

Summary: )e article has an analytical task, and moreover, the article 
has an analytical task, as well as the financial report of the Republic of 
Poland functions in modern access from penal legislative and proce-
dural institutions. )e analysis of the material "Black Interpretation" 
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used in the text, "with which Polish citizens and the ruling state have 
contact" and shows the generalization of the research problem in qu-
estion. )e aim of the article is therefore the most di*cult process, 
and then considering Polish activities in solving the di*culties of the 
modern world, which is administering justice to those who commit 
types of prohibited acts. Research activities, e+ects activities, research 
activities, research activities, side e+ects. )e article below, therefore, 
of the actions of the governing Polish state as a legislator, which inc-
ludes amendments to the proceedings in modern law.

Keywords: Criminal law, criminal trial, law-making, constitution  
of law, justice.


