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УВОД
Термин „режим“ потиче из француског језика (régime) и подразумева систем владавине
или управљања. Преузет је из латинске именице (regimen), што значи управљање.
Управљање, доминација и власт представљају основне политичке категорије и
предуслове класног раслојавања, на основу којег се ствара основна политичка
институција-држава. Зато је сваки режим (у смислу власти човека над човеком) уједно и
политички режим, јер се, као и држава, са којом је у нераскидивој вези, појављује у сфери
политичког друштва1
Облици политичког поретка (уређења, режима, система), одређују се према политичком
носиоцу суверене власти, односно степену учешћа народа у вршењу државне власти. У
складу са тим, постоје два основна облика политичког уређења: демократија и
аутократија.
Термин аутократија се користи да означи све политичке поретке у којима се право на
власт не изводи из пристанка оних којима се влада, и у којем носиоци власти нису
одговорни народу. Природа аутократских режима одређује се квалитетом и начином
формирања владајуће воље.
Може се рећи да аутократски режим представља сужен круг управљања, унутар кога се
обликује владајућа воља, а често је то и појединац који се служи апаратом за принуду, да
би присилио на послушност владајућу групу.
Недемократски пореци су се мењали кроз историју, па се зато прави разлика између
традиционалних и савремених облика аутократских режима. Посебно место припада
тоталитарним режимима, који су обележили 20. век.
Након укратког упознавања са аутократијом као обликом политичког режима, у
наредном тексту ће детаљније бити анализиран појам аутократије, као и врсте исте.
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