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КОНГРЕГАЦІЯ ДОКТРИНИ ВІРИ 
 

Інструкція про деякі аспекти з використання засобів масового інформації  
у переказі доктрини віри1 
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ВСТУП 
 
Другий Ватиканський Собор пригадує, що серед найважливіших єпископських 
обов’язків “виділяється проповідування Євангелія” (LG 25) згідно з Господнім 
наказом навчати всі народи і проповідувати Євангеліє кожному створінню (пор. Mт 
28, 19). 
 
Найбільш ефективними засобами, доступними сьогодні для переказу євангельської 
вістки, безумовно, є засоби масового інформації. Церква не тільки вимагає право 
на їх використання (пор. ККП кан. 747), але закликає Пастирів доцінити їх у 
здійсненні своєї місії (пор. ККП кан. 822, § 1). 
 
Про Важливість Засобів Масового Інформації та їх важливість в світлі 
євангелізаційної місії Церкви вже широко обговорювалося у Декреті Другого 
Ватиканського Собору Inter Mirifica і у пастирських Інструкціях Папської Ради з 
Масових Комунікацій Communio et progressio та Aetatis novae. Необхідно також 
згадати Вказівки щодо формації майбутніх священиків у стосунку до засобів 
Засобів Масової Інформації опублікованих Конгрегацією у справах Католицького 
виховання. Про засоби масової інформації, також говориться у новому Кодексі 
Канонічного Права (кан. 822-832), який довіряє їх нагляду та пильності Пастирів. 
Певну відповідальність мають також чернечі Настоятелі, особливо вищі, з огляду 
на їхню дисциплінарну компетенцію. 
 
Відомо про труднощі, з якими з різних причин зустрічаються ті, хто покликаний 
виконувати це завдання турботи та пильнування. З іншого боку, за допомогою 
засобів масової інформації загалом, а зокрема через книги, сьогодні поширюються 
все більше помилкові ідеї. Після представлення під доктринальним кутом 
відповідальності Пастирів у галузі автентичного навчання в Інструкції про 
покликання богослова в Церкві "Donum veritatis" (24 травня 1990), Конгрегація 
доктрини віри, виконуючи місію розповсюдження та захисту доктрини віри та 
моралі, також вважала за доцільне опублікувати цю Інструкцію, узгоджену з 
Конгрегацією Інститутів Богопосвяченого Життя та Товариств Апостольського 
Життя, та після консультацій з Папською Радою з масових комунікацій. 
 
Документ представляє у повній формі законодавство Церкви у цій галузі. 
Посилаючись на канонічні норми, пояснюючі їх розпорядження, розробляючи і 
визначаючи порядок дій, за яким вони застосовуються, Інструкція має намір 
зміцнити Пастирів і допомогти їм у виконанні свого обов'язку (пор. кан. 34). 
 
Канонічні норми встановлюють границі свободи усіх, як окремих вірних, котрі 
мають право отримувати чистий та цілісний переказ Євангелії, так і виконуючих 
душпастирське завдання, теологів та всіх католицьких публіцистів, які мають 
право переказу своїх думок, зберігаючи цілісність віри і моральності та повагу до 
Пастирів. Так, отже, закони що керують інформацією, гарантують і поширюють 
право усіх, що використовують засоби масової інформації, а публіцистам загалом 
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у переказі їх думок, в рамках професійної деонтології, що також стосується способу 
постановки релігійних питань. 
 
Усвідомлюючи складні обставини, в яких особливо теологи, які приймають участь 
в душпастирській діяльності, католицькі публіцисти та публіцисти загалом мають 
виконувати свої функції, Конгрегація Доктрини Віри відчуває свій обов’язок 
виразити, визнання та повагу за конкретний вклад, який вони приносить у цьому 
вимірі. 
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І Загальна відповідальність пастирів 
 

1. Відповідальність за навчання вірних 
1. Єпископи, як автентичні вчителі віри (пор. кан. 375 і 753), повинні 

опікуватися навчанням вірних щодо їх прав і обов’язків щодо: 
а) «обов’язку і права співдіяти в тому, щоб Божественне проголошення 

спасіння все більше доходило до людей всіх часів у всьому світі» (кан. 211); 
б) представлення Пастирям своїх потреб, передовсім духовних, та своїх 
очікувань (пор. кан. 212, § 2); 
в) представлення Пастирям своїх зауважень, що стосуються блага Церкви (пор. 
кан. 212, § 3); 
г) представлення іншим вірним своїх зауважень, що стосуються блага Церкви 

«зберігаючи єдність віри та звичаїв і повагу до Пастирів, передовсім беручи 
під увагу спільне добро і гідність осіб» (кан. 212, § 3). 

 
2. Вірні повинні також бути настановлені щодо своїх обов’язків: 
а) «зберігання єдності з Церквою, притому і в самому способі їх діянь» (кан. 
209, § 1; пор. кан. 205); 
б) «дотримання з християнським послухом того, що святі Пастирі, котрі 

представляють Христа, проголошують як вчителі віри, чи до чого 
заохочують, як управителі Церкви» (кан. 212, § 1); 

в) ті, що займаються святими науками користуються відповідною свободою 
досліджень і розсудливого переказу своїх думок в рамках своєї спеціалізації, 
дотримуючись послуху Учительській Владі Церкви (пор. кан. 218); 

г) співпраці, аби використання засобів масової інформації було оживлене 
людським і християнським духом (пор. кан. 822, § 2), і щоб таким чином, 
«Церква, також за допомогою засобів масової інформації могла реалізувати 
своє завдання» (пор. кан. 822, §3). 

 
2. Відповідальність, що стосується християнських видань і засобів масової 
інформації 
Ті ж Пастирі, в межах їх обов’язку чування і збереження непорушним депозиту віри 
(пор. кан. 386 i 747, § 1), та відповідаючи правам, які мають вірні, щоб бути 
веденими дорогою здорової науки (пор. кан. 213 i 217), мають право і обов’язок: 
а) «чувати, щоб не завдавалася шкода вірі та звичаям вірних через християнські 

видання та використання засобів масової інформації (кан. 823, § 1); 
б) «вимагання, щоб їхньому розгляду перед публікацією підлягали 

християнські видання, що стосуються віри чи звичаїв» (кан. 823, § 1); 
г) «засудження християнських видань, які можуть принести шкоду істинній вірі 

чи добрим звичаям» (кан. 823, § 1); 
д) застосовування, залежно від випадку, адміністративних чи карних санкцій 

передбачених церковних правом, до тих, хто порушуючи канонічні норми 
виходить поза свої урядові обов’язки спричиняє загрозу для еклезіальної 
єдності, спричиняє шкоду вірі чи звичаям вірних (пор. кан. 805; 810, § 1; 194, 
§ 1, н. 2; 1369; 1371, н. 1; 1389). 
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3. Обов’язки втручання за допомогою відповідних засобів  

Моральні та правові засоби передбачені Церквою для захисту віри і моральності 
та надані Пастирям, не можуть бути занедбаними через невиконання власних 
обов’язків, коли це потрібно для добра душ. Пастирі повинні залишатися в 
постійному контакті зі світом культури і теології у власних дієцезіях, так щоб 
кожна можлива складність могла швидко вирішитися через братній діалог, в 
котрому зацікавлені особи могли б представити свої пояснення. Дисциплінарні 
засоби канонічних процедур повинні застосовуватися в останню чергу (пор. кан. 
1341), хоча ж не можна забувати про необхідність застосування кар для 
забезпечення еклезіальної дисципліни (пор. кан. 1317). 
 
4. Особлива відповідальність дієцезіальних єпископів 
Зберігаючи компетенцію Святого Престолу (пор. Апост. Конст. Pastor bonus, ст. 48 
і 50-52), Єпископської Конференції та місцевих Синодів (пор. кан. 823, § 2), 
Єпископи, в рамках власної дієцезії та власної компетенції, нехай відповідно і 
розсудливо виконують права-обов’язки пильнування, як Пастирі та перші 
відповідальні за правдиве навчання віри та моральності (пор. кан. 386; 392; 753; 
756, § 2). Виконуючи цю функцію Єпископ повинен посилатися, у випадку 
необхідності, до Єпископської Конференції, місцевого Синоду чи до компетенції 
Дикастерії Святого Престолу (пор. кан. 823, § 2). 
 
5. Допомога Доктринальних Комісій 
§ 1. Великою допомогою для Єпископів можуть бути Доктринальні Комісії, як на 

рівні дієцезіальному, так і Єпископської Конференції; їх діяльність нехай 
продовжується та підтримується, аби давала Єпископам необхідну допомогу 
у виконанні їх доктринальної місії (пор. Лист Конгрегації Навчання Віри до 
всіх Голів Єпископських Конференцій, 23 листопада 1990). 

§ 2. Варто знаходити можливості співпраці осіб та інституцій, таких як Семінарії, 
Університети та церковні Факультети, котрі вірні навчанню Церкви і з 
необхідною науковою компетенцією можуть зробити всій внесок у 
виконання обов’язків Пастирів. 

 
6. Єдність зі Святим Престолом 
Пастирі зобов’язані підтримувати контакт з Дикастеріями Римської Курії, 
особливо з Конгрегацією Науки Віри (пор. кан. 360; Апост. Конст. Pastor bonus, ст. 
48-55), котрим будуть передавати завдання, що входять до їхньої компетенції (пор. 
Апост. Конст. Pastor bonus, ст. 13), або коли вважатимуть за відповідне втручання 
чи консультацію Святого Престолу. Передовсім зобов’язані інформувати 
Конгрегацію Науки Віри про все, що вважається важливим в рамках доктрини, як і 
зі сторони позитивної, так і негативної, пропонуючи також ймовірні втручання. 
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ІІ Затвердження або дозвіл для різних видів видань 
 
7. Обов’язкове затвердження чи дозвіл 
§ 1. Для визначених публікацій Кодекс вимагає затвердження або дозвіл: 
а) особливим чином вимагається попереднє затвердження для публікацій книг 

Святого Письма або їх перекладів на сучасні мови (пор. кан. 825, § 1), для 
катехизмів і видань катехетичного змісту (пор. кан. 775, § 2; 827, § 1), для 
текстів призначених для шкіл, не тільки початкових та середніх, а також і 
вищих, що стосуються дисциплін пов’язаних з вірою або моральністю (пор. 
кан. 827, § 2). 

б) обов’язково вимагається попередній дозвіл для підготовки і публікації 
вірними, також у співпраці з відлученими братами, перекладів Святого 
Письма (пор. кан. 825, § 2), молитовних книг, як для приватного, так і для 
публічного використання (пор. кан. 826, § 3), нових видань збірок декретів чи 
актів церковних авторитетних органів (пор. кан. 828), листів священиків та 
монахів в газетах чи іншій періодиці, що має за звичай відкрито атакувати 
католицьке віровизнання чи добрі звичаї (пор. кан. 831, § 1), листів монахів, 
які стосуються питань віри чи моральності (пор. кан. 832). 

§ 2. Церковне затвердження або дозвіл передбачає думку цензора чи цензорів, 
коли вважається за відповідне, щоб було їх більше одного (пор. кан. 830), яка 
гарантує, що видання не містить нічого суперечного з автентичним 
Магістеріум Католицької Церкви у справах віри та моральності а також, 
засвідчує, що були виконані всі відповідні приписи канонічного права. 
Годиться, щоб даний дозвіл містив безпосереднє посилання на відповідний 
канон. 

 
8. Видання, для котрих вимагається оцінка Ординарія місця 
§ 1. Кодекс рекомендує, щоб книги, що займаються проблематикою Святого 

Письма, теології, канонічного права, історії Церкви та релігійними чи 
моральними дисциплінами, навіть якщо не призначенні для навчання, як і 
різного роду видання, що містять елементи, що стосуються особливим чином 
питань релігії або чистоти звичаїв, були представлені оцінці Ординарія місця 
(пор. кан. 827, § 3). 

§ 2. Дієцезіальний єпископ, згідно зі своєю повинністю пильнування над 
цілісності віри та моральності, якби мав особливі та спеціальні причини, 
може, вимагати також окремим розпорядженням (пор. кан. 49), щоб 
визначені видання були піддані його оцінці. Дійсно, кан. 823, § 1, дає 
Пастирям право «вимагати, щоб перед публікацією були представлені їх 
власній оцінці видання вірних, щодо питань віри чи звичаїв», без жодних 
обмежень, окрім загальних, «щоб була збережена цілісність правд віри та 
звичаїв». Таке розпорядження може бути виданим в окремих випадках як для 
окремих осіб, так і для категорій осіб (священиків, монахів, католицьких 
видавництв, тощо), або для визначеної галузі. 

§ 3. У таких випадках дозвіл має також значення офіційної декларації, яка 
гарантує, що видання не містить нічого суперечного цілісності віри та 
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звичаїв. 
§ 4. У разі, коли видання могло б містити думки чи припущення відносно 

спеціалістів чи приналежні до визначених середовищ, та могло б стати 
причиною скандалу або сум’яття в певних рамках чи в певних осіб, дозвіл 
може бути наданий під певними умовами, що можуть стосуватися засобу 
видання чи мови, щоб уникнути перерахованих небезпек. 

 
9. Сфера затвердження або дозволу 
Затвердження або дозвіл для публікації відноситься до оригіналу; не поширюється 
на наступні видання, ані на переклади (пор. кан. 829). Просте повторне 
передруковування не вважається за нове видання. 
 
10. Право на затвердження або дозвіл 
§ 1. Оскільки дозвіл є гарантією, як правовою так і моральною, для авторів, 

видавництв і читачів, той, хто просить про це, оскільки вимагається чи 
рекомендується, має право на відповідь відповідного авторитетного органу. 

§ 2. В попередньому дослідженні для надання дозволу необхідна велика 
уважність та повага щодо прав авторів (пор. кан. 218), та всіх вірних (пор. 
кан. 213; 217). 

§ 3. У разі відмови у дозволі чи затвердженні можлива адміністративна апеляція, 
згідно норм кан. 1732-1739, до Конгрегації Науки Віри, компетентної у цій 
сфері Дикастерії (пор. Апост. Конст. Pastor bonus, Art. 48). 

 
11. Компетентний орган що уділяє затвердження або дозвіл 
§ 1. Компетентним органом що вділяє дозвіл або затвердження, згідно норми кан. 

824, є Ординарій місця автора або Ординарій місця видання книги. 
§ 2. Коли Ординарій місця відмовив у дозволі  можна звернутися до іншого 

компетентного Ординарія, з обов’язком повідомлення про попередню 
відмову; інший Ординарій зі свої сторони не може уділяти дозвіл, не 
отримавши від попереднього Ординарія мотивів відмови (пор. кан. 65, § 1). 

 
12. Порядок дій 
§ 1. Перед наданням дозволу на видання Ординарій піддає його судженню 

довіреної ним особи, вибираючи її ймовірно зі списку приготованого 
Єпископською Конференцією або консультуючись з комісією цензорів, якщо 
така існує, згідно норми кан. 830, § 1. Цензор видаючи своє судження має 
керуватися критеріями кан. 830, § 2. 

§ 2. Цензор видає своє судження у письмовій формі. У випадку позитивного 
судження, Ординарій може уділяти дозвіл, підтверджуючи згоду власним 
ім’ям, місцем і датою; якщо ж вважатиме необхідним не уділяти його, нехай 
повідомить автора про мотиви (пор. кан. 830, § 3). 

§ 3. Відношення до авторів хай будуть у конструктивному дусі повному поваги 
діалозі і еклезіальної єдності, що дозволяє знайти дороги, аби в публікаціях 
не було нічого суперечного з навчанням Церкви. 
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§ 4. Дозвіл з переліченими рекомендаціями, мусить бути надрукованим у книгах, 
що видаються; не вистачить, отже, використати формулу «за дозволом 
церковної влади», чи подібну; має бути надруковане ім’я Ординарія, котрий 
уділяє дозвіл, місце та час (пор. Автентична інтерпретація кан. 830, § 3: 
AAS 79 [1987] 1249). 

 
13. Дозвіл на публікацію в деяких засобах масової інформації 
Ординарій місця нехай визначить, чи буде відповідним чи ні, та за яких умов, 
уділення дозволу священикам чи монахам на публікацію в газетах, книгах чи 
періодиці, що мають звичай відкрито атакувати католицьку віру чи добрі звичаї 
(пор. кан. 831, § 1). 
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ІІІ АПОСТОЛЬСТВО ВІРНИХ НА ВИДАВНИЧОМУ ПОЛІ, А ОСОБЛИВО 
КАТОЛИЦЬКІ ВИДАВНИЦТВА 

 
14. Завдання та співпраця 
Вірні, які працюють на видавничому полі, займають розповсюдженням чи 
реалізацією видань, мають – кожний згідно своєї специфічної функції – власну та 
особливу відповідальність в поширенні здорової доктрини і добрих звичаїв. З цього 
приводу, не лише зобов’язані відкидати співпрацю у поширенні творів суперечних 
вірі та моральності, але також повинні підтримувати поширення видань, що 
служать людському і християнському добру читачів (пор. кан. 822, § 2-3). 

 
15. Видавництва залежні від католицьких інституції 
§ 1. Видавництво, що є залежним від католицьких інституцій (Дієцезії, чернечого 

інституту, католицьких товариств, тощо) має особливу відповідальність у цій 
сфері. Його діяльність повинна розвиватися в гармонії з доктриною Церкви і 
в єдності з Пастирями, у послусі канонічним приписам, беручи під увагу 
спеціальний зв'язок, який пов’язує їх з церковним авторитетним органом. 
Нехай католицькі видавці не видають публікацій, що не мають церковного 
дозволу, коли він вимагається. 

§ 2. Видавництва залежні від католицьких інституцій повинні перебувати під 
особливою опікою місцевого Ординарія, щоб їх їхні публікації завжди були 
згідні з навчанням Церкви та співдіяли для добра душ. 

§ 3. Єпископи зобов’язані заборонити, щоб у храмах виставлялися чи 
продавалися публікації, відносно питань віри чи моральності, котрі не 
отримали церковного дозволу чи затвердження (пор. кан. 827, § 4). 
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IV  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАСТОЯТЕЛІВ ЧЕРНЕЧИХ ІНСТИТУТІВ 
 

16. Головні принципи 
§ 1. Настоятелі чернечих інститутів, хоча ж і не є у вузькому сенсі автентичними 

вчителями віри та Пастирями, все ж мають владу, надану Богом, через 
служіння Церкви. (пор. кан. 618). 

§ 2. Апостольська діяльність чернечих інститутів повинна виконуватися в імені 
та на замовлення Церкви та ведена в єдності з ним (пор. кан.  675, § 3). 
Особливе значення для них має рекомендація кан. 209, § 1, про необхідність 
підтримування єдності з Церквою у діяльності усіх вірних. Кан. 590 пригадує 
Інститутам Богопосвяченого життя їх особливе підпорядкування найвищим 
авторитетним Церковним органам і послух, що єднає кожного члена з Папою 
Римським. 

§ 3. Настоятелі чернечих інститутів разом з Ординарієм місця відповідальні за 
надання дозволу своїм членам на публікацію видань, що стосуються питань 
віри чи моральності (пор. кан. 824 i 832). 

§ 4. Всі настоятелі, особливо ті, що являються Ординаріями (пор. кан. 134, § 1), 
мають обов’язок пильнування, щоб у своїх Інститутах шанувалася церковна 
дисципліна, також у рамках засобів масової інформації, та вимагати 
застосування дисципліни, у випадку зловживання. 

§ 5. Настоятелі чернечих інститутів, особливо тих, Інститутів яких мають за ціль 
апостольство за допомогою видань та засобів масової інформації, повинні 
потурбуватися, щоб їхні члени були вірними канонічним нормам, а також, 
нехай турбуються особливим чином про видавництва, книгарні, тощо, 
пов’язані з Інститутом, щоб вони були вірні Учительському уряду та дієвим 
знаряддям Церкви.  

§ 6. Необхідно щоб настоятелі чернечих інститутів співпрацювали з 
дієцезіальними Єпископами (пор. кан. 678, § 3), можливо, також, за 
посередництвом відповідних домовленостей (пор. кан. 681, § 1-2). 
 

17. Дозвіл настоятеля чернечого інституту 
§ 1. Настоятель чернечого інституту, якому згідно норми кан. 832, належить 

право надання власним монахам дозволу на публікацію видань, що 
стосуються питань віри чи моральності, нехай не вділяє його без прийняття 
під увагу попередньої оцінки хоча ж би одного довіреного цензора, щодо 
відсутності у публікації будь чого, що може нанести шкоду навчанню віри та 
моральності. 

§ 2. Настоятель може вимагати, щоб його дозволу передував дозвіл Ординарія 
місця, та щоб була наявна безпосередня згадка в публікації. 

§ 3. Такий дозвіл може бути уділений загальним способом, коли йдеться про 
постійну співпрацю в періодичних виданнях. 

§ 4. Також на цьому полі особливо важлива співпраця між Ординарієм місця та 
Настоятелем чернечого інституту (пор. кан. 678, § 3). 

 
18. Видавництва чернечих інститутів 
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До видавництв залежних від чернечих Інститутів застосовуються ті ж норми, що 
були прийняті у випадку видавництв залежних від католицьких інституцій загалом. 
Видавницькі ініціативи повинні розглядатися як апостольські діла, що 
реалізуються за бажанням Церкви і ведуться в єдності з нею, у вірності власній 
харизмі Інституту та у підпорядкуванні дієцезіальному Єпископові (пор. кан. 678, 
§ 1). 
 
 
 
Під час аудієнції, наданої нижче підписаному Кардиналові Префектові, Його 
Святість Іван Павло ІІ затвердив дану Інструкцію, ухвалену на пленарному зібранні 
Конгрегації Науки Віри, і наказав її опублікувати. 

 
Рим, в резиденції Конгрегації Науки Віри, 30 березня 1992 р 

 
JOSEPH Kard. RATZINGER  

Prefekt 
+ ALBERTO BOVONE  

Abp tyt. Cezarei Numidyjskiej  
Sekretarz 


