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Tóm tắt: 

Trong triết học pháp quyền của Hegel, ý niệm về ý chí tự do đã trải qua những thang bậc phát 
triển khác nhau, từ pháp quyền trừu tượng đến pháp quyền trong lĩnh vực luân lý và cuối cùng là 
pháp quyền của đời sống đạo đức (gia đình, xã hội công dân và Nhà nước). Xã hội công dân là 
giai đoạn trung gian giữa gia đình và Nhà nước, là nơi mà những cá nhân được tự do theo đuổi 
mục đích và những lợi ích riêng tư của mình, và việc thừa nhận sự tự do chủ quan của các cá 
nhân là một đặc trưng quan trọng của xã hội công dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả 
nghiên cứu khái quát khái niệm về tự do trong triết học Hegel; những nội dung cơ bản của học 
thuyết về xã hội công dân, đặc biệt là khái niệm xã hội công dân; tập trung nghiên cứu quan 
niệm của Hegel về tự do chủ quan trong xã hội công dân. 
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Abstract: 

 In Hegel’s philosophy of law, the notion of freedom has gone through different development 
scales, from abstract jurisdiction to jurisdiction in morality field and finally the law of moral life 
(family, civil society and the State). Civil society is the intermediate stage between the family 
and the State, where the individual is free to pursue their own purpose and benefits, and the 
recognition of subjective freedom of individuals is an important feature of civil society. Within 
the scope of this article, the author studies the generalized concept of freedom in Hegel’s 
philosophy; the basic content of the theory of civil society, especially the concept of civil society 
and Hegel’s concept of subjective freedom in civil society. 
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