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У статті охарактеризовано поняття серійних вбивств з історичного та правового 
аспектів. Досліджено особливості зародження цього виду злочину та проаналізовано 
осіб, які вперше вчинили серійні вбивства. Запропоновано власне визначення цього 
поняття. 
Ключові слова: серійне вбивство, вбивця, маніяк, кримінальне право, покарання, історія, 
мотив, серійність, труп. 
 
В статье охарактеризованы понятия серийных убийств с исторического и правового 
аспектов. Исследованы особенности зарождения этого вида преступления и 
проанализированы лица, впервые совершившие серийные убийства. Предложено 
собственное определение этого понятия. 
Ключевые слова : серийное убийство, убийца, маньяк, уголовное право, наказание, история, 
мотив, серийность, труп. 
 
The article describes the concept of serial killings from the historical and legal aspects. The 
features of the origin of this type of crime are investigated and the persons who committed 
serial killings for the first time are analyzed. An own definition of this concept is proposed. 
Keywords: serial murder, killer, maniac, criminal law, punishment, history, motive, serial 
character, corpse. 
 

У ХХІ столітті однією з основних причин, що породжує численні порушення 
людських прав і свобод, є злочини. Поряд з випадками тероризму, політичного екстремізму, 
проявами організованої злочинності, щорічно реєструються випадки скоєння вбивств, що 
мають ознаки серійності. За даними Головного статистичного управління МВС України за 
останні роки кількість скоєних серійних вбивств значно зросла не тільки в Україні, а у 
всьому світі. Якщо ж звернутися до історії, то серійні вбивці з’являлися із закономірною 
регулярністю у всіх країнах за всіх часів і при всіх режимах. Вони завжди викликали і 
продовжують викликати почуття страху, адже їх жертвами може стати будь-яка особа. 
Вважаємо за доречне проаналізувати особливості скоєння серійних вбивств у історичному 
аспекті, адже важливо зрозуміти, які мотиви передували їх скоєнню, які наслідки це за собою 
понесло. 

При написанні цієї статті було опрацьвано наукові дослідження авторів: Лавріна О. П., 
Фріса П. Л., Михайлова О. Ю., Шехтера К., Еверита Д., Фесенка Є. В., Гончаренка В. Г., 
Андрушка П. П. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити і розкрити поняття серійних вбивств з 
історичної та правої сторін, визначити, коли зародився цей вид злочину та хто вперше почав 
скоювати серійні вбивства. 

Найдавніші серійні вбивці почали з’являтися ще за часів Стародавнього світу. Перші 
серійні вбивці з’явилися в Римській імперії ще 331 році до нашої ери. Римські історики 
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згадували жінок, які додавали до своїх страв отруту. На жаль, кількість їхніх жертв не 
відома, як і те, чи понесли вони покарання за свої злочини, оскільки ніяких даних про це не 
збереглося до наших днів. В добу античності дослідники ще не поділяли вбивства на серійні:  
такого поняття просто ще не існувало. В працях давніх істориків, філософів ми можемо 
знайти лише деякі абзаци, розділи або речення про скоєння вбивства двох і більше осіб, але 
більшість таких випадків нам невідомі або дійшли до нас лише в загальних обрисах, тому й 
судити про них ми можемо лише поверхнево. 

Згідно з законодавством Римської імперії за серійне вбивство були передбачені 
покарання у вигляді страти. Звичайним способом страти в епоху класичного Риму було 
відсічення голови сокирою. Також існували такі види смертної кари, як спалення, скидання 
зі скелі, четвертування, повішення та розп’яття, проте це не спиняло злочинців і скоєнні 
злочини тому доказ. Найпоширенішим способом серійного вбивства в давній період було 
отруєння небезпечними для життя людини речовинами. На той час існували сотні видів 
отрут й було багато людей, які займалися їх виготовленням. Цьому є підтвердження в праці 
відомого римського історика Тита Лівія «Історія від заснування міста» [1, С. 36].  

Однією з найвідоміших отруйниць в 1 ст була Лакуста, послугами якої користувалися 
навіть імператори. Її злочини згадуються в працях давньоримських істориків. Один із 
злочинів Лакусти описано в «Анналах» Тацита Корнелія [2]. В уривку описується дія отрути, 
яку приготувала Лакуста.  

У добу Середньовіччя однією з найбільш відомих держав, де були зафіксовані серійні 
вбивства була Франція. Відповідно до законів виділялися такі покарання за скоєння 
серійного вбивства, як смертна кара, у вигляді: спалювання, обезголовлювання та повішення. 
Одним із найвідоміших серійних вбивць доби Середньовіччя у Франції був маршал Жиль де 
Лаваль (Синя борода), барон де Ре, якого звинувачували у вбивстві понад 700 дітей [3, 
С. 143]. Де Лаваль з 1432 року почав викрадати дітей, над якими робив досліди, намагаючись 
досягти безсмертя, а також втілюючи свої сексуальні патології. Крім того, у 1438 році у 
замку Тиффож поселяється італієць Франческо Прелаті, якого вважали чаклуном та 
алхіміком. Він заявив, що мав зв’язок з демоном Барроном. Прелаті запевнив Жиля де Ре, що 
Баррон дасть тому багато грошей, якщо барон буде приносити демонові в жертву дітей. 
Врешті-решт те, що стали зникати діти помітили й тільки дії герцога Бретані та єпископа 
Нанта зупинили маніяка. Було скликано церковний суд, який засудив Жиля де Лаваля до 
страти. Наприкінці вересня 1440 року Жиля де Ре повісили, а труп спалили. 

Однією з найвідоміших серійних вбивць 17 ст. була Елізабет Баторі, яка навіть увійшла 
в Книгу рекордів Гінеса, як жінка, що скоїла найбільшу кількість вбивств. Її справа набула 
надзвичайного резонансу в тогочасному суспільстві й з приводу цієї постаті та її злочинів 
написано безліч наукових праць та книг. Але особисто автор хоче виділити працю Ласло 
Туроці «Tragica Historiа», в якій автор описує способи, кількість жертв та ставлення 
суспільства до графині [4]. Покаранням на той момент за такий злочин вважалася смертна 
кара у вигляді спалення, четвертування, обезголовлювання та повішення, усе залежало від 
тяжкості обставин, покарання встановлювала церква. Але Елізабет Баторі понесла інше 
покарання. Її заточили в Чахтицькому замку, замурувавши в кімнаті, де перед цим заклали 
цеглою вікна та двері, залишивши лише отвір для передачі їжі: води та хліба. Так жінка 
протрималася 3 роки, 21 серпня 1614 року Баторі почала жалітися на холод, а вже вранці її 
знайшли мертвою. 

На період 20 ст. припадає розквіт серійних вбивств. Можна привести безліч прикладів 
надзвичайно жорстоких злочинів. Особливо це стосується 80-90 років, адже саме тоді 
кількість маніяків була рекордною. Можна виділити справу Луїса Альфреда Гаравіто 
Кубільоса більш відомого в Колумбії як Звір і Гуфі. Місцеві ЗМІ прозвали його «найгіршим 
серійним вбивцею в світі». Загалом доведено 138 злочинів – зґвалтованих і вбитих хлопчиків 
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переважно з бідних сімей віком від 6 до 16 років. Луїса Гаравіто заарештували в 1999-му, він 
відразу зізнався в 140 вбивствах, а потім, коли намалював карту поховань вбитих жертв, 
кількість можливих вбивств зросла до 300 дітей. Зараз він у в’язниці, відбуває довічне 
покараня, адже за законодавством Колумбіїї це максимально жорстоке покарання. 

Для того, щоб краще зрозуміти історичну складову серійних вбивств, потрібно 
визначити дефініцію цього поняття. Сам термін «серійне вбивство» є новим у порівнянні з 
іншими криміналістичними поняттями, хоча це явище має багате історичне підґрунття. На 
сьогодні в науці не існує єдиної думки щодо визначення цього поняття [9]. Варто зазначити, 
що серійним вважається вбивство двох та більше осіб [6, С. 56], виконавець відповідно 
йменується серійним вбивцею або маніяком. Згідно з статтею 115 Кримінального кодексу 
України, пунктом 2: «умисне вбивство двох або більше осіб карається  позбавленням волі на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі». 

Вперше поняття серійне вбивство було вжите в СРСР. Але належне трактування 
отримало у США в 70-80 рр. ХХ ст. «Серійність» стосовно вбивств розуміється як вчинення 
тим самим злочинцем чи однією злочинною групою двох і більше однотипних або 
однорідних вбивств на конкретній територіі й протягом певного часу, що пов’язані спільним 
мотивом [7, С. 67]. Вперше термін «серійний вбивця» з’явився в 1976 році й він стосувався 
Нейлонового вбивці (Теда Банді) – американського серійного убивці, ґвалтівника і 
некрофіла, визнаного винним у вбивстві 30 жінок, хоча справжня кількість жертв 
залишається невідомою і ймовірно сягає понад 100. Був страчений на електричному стільці у 
1989 році. 

Х. Шехтер та Д. Еверіт, посилаючись на думки спеціалістів із ФБР вважають, що 
серійні вбивства – це щонайменше три вбивства, скоєні за певний час у різних місцях за 
одним мотивом та одним способом [8, С. 67–68]. 

Еджер С. пропонує таке визначення серійних вбивств: «Серіийним є вбивство, коли 
одна особа (чи більше) вчиняє друге або наступне вбивство, при цьому такі вбивства 
характеризуються відсутністю зв’язку «злочинець-жертва», зустрічаються в різний час, 
немає зв’язку з першими чи наступними вбивствами та часто злочини вчиняються в різних 
географічних регіонах».   

Проаналізувавши всю цю інформацію, ми можемо дати власне визначення серійного 
вбивства – це скоєне однією особою або групою осіб вбивство з особливою жорстокістю 
двох і більше осіб, яке характеризується певними ознаками та часовим проміжком. 

Є декілька ознак, за якими серійне вбивство відмежовується від звичайного умисного. 
Це потрібно для того, щоб виходячи з цих ознак  можна було виділити більш повну і точнішу 
дефініцію поняття «серійне вбивство»: 

1) кількість. У теорії Кримінального права України наближеним до поняття серійних 
вбивств є інститут повторності – самостійна форма множинності злочинів, яка передбачає 
вчинення кількох злочинних діянь, які віддалені між собою у часі. Серійні вбивства можна 
віднести до двох видів повторності: систематичності або злочинного промислу [10, С. 292-
293; 11 С. 177–178]; 

2) вчинені однією особою (не виключається співучасть інших осіб). Єдина допустима 
щодо серійних вбивств форма співучасті – це співвиконання. Кожен із співучасників повинен 
утворювати об’єктивну сторону складу злочину, але дії суб’єктів можуть бути не 
ідентичними [10, С. 252–253; 11, С. 219, 291]; 

3) суб’єктивна сторона злочину може характеризуватися виною лише у формі умислу 
(злочинець чітко розуміє, що він скоює посягання на життя людини і передбачає смерть 
жертви). Під час характеристики суб’єктивної надзвичайно важливим є довести наявність 
умислу саме на момент скоєння злочину (наприклад, виключити смерть жертви внаслідок 
отриманих тілесних ушкоджень [10, С. 189–195; 12, С. 288]; 

4) мотив (спонука), яким керується людина для вчинення будь-якого діяння, в тому 
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числі злочину. Мотиви серійних вбивств – це так званий комплекс, емоційно 
опосередкованих зв’язків і підсвідомих психологічних спонук, що означає відсутність 
мотиву у кримінально-правовому розумінні як частини суб’єктивної сторони складу злочину. 
Серійний вбивця зазвичай вчиняє вбивство заради самого вбивства, для нього це спосіб 
отримання задоволення [10, С. 204; 11, С. 159; 13, С. 9–10]; 

5) «маска нормальності» – це так звана загадкова ознака серійного вбивці, здатність 
здаватися абсолютно нормальною, психічно здоровою людиною, приховуючи від всіх свою 
справжню суть. Серійні вбивці в більшості випадків відчувають агресію лише в момент 
скоєння злочину, після його вчинення позбавляються тягаря інстинктів і є прикладом 
цілковитої врівноваженості [12, С. 15–18]; 

6) періоди «емоційного спокою» – це період «охолодження», коли злочинець  не вчиняє 
вбивства і тимчасово заспокоюється. Даний період і є перервою у часі між скоюваними 
злочинами. Ця перерва може бути різною і варіюватися від декількох годин до десятків років 
[13]; 

7) ритуал – це схема послідовних дій, які здійснює серійник під час скоєння злочину. 
Цей процес починається з моменту, коли він вперше задумується про вбивство та 
закінчується емоційними переживаннями злочинця, що супроводжують його вже після 
реалізації задуманого, майже до початку скоєння наступного вбивства [12, С. 20–45]. 

Отже, серійні вбивства зародилися ще за часів існування Римської імперії. Впродовж 
наступних століть способи скоєння даного злочину еволюціонували. Найбільший розквіт, 
судячи з кількості злочинців і гучних справ, припадає на 60-90 роки ХХ століття. Саме в цей 
період вперше застосовується поняття «серійне вбивство» та «серійний вбивця» щодо 
Теодора Банді (американець, «нейлоновий вбивця»). Також дані поняття вперше були 
застосовані в СРСР щодо Андрія Чикатило. 

Досі вчені не дали єдиного визначення поняття «серійне вбивство», але 
проаналізувавши всі ознаки цього феномену та визначення даного поняття дослідниками, ми 
дали своє визначення поняттю серійне вбивство – це скоєне однією особою або групою осіб 
вбивство з особливою жорстокістю двох і більше осіб, яке характеризується певними 
ознаками та часовим проміжком. Його основними ознаками є: кількість; вчинення однією 
особою (не виключається співучасть інших осіб); суб’єктивна сторона злочину; мотив; 
«маска нормальності», періоди «емоційного спокою»; ритуал. 
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