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Tóm tắt: 

 Vấn đề quyền lực nhà nước chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong triết học pháp quyền của 
Hegel. Với Hegel, Nhà nước quân chủ lập hiến chính là thành tựu quan trọng của xã hội đương 
thời và là một mô hình nhà nước lý tưởng. Trong Nhà nước quân chủ lập hiến có sự phân công 
và thống nhất của giữa các quyền lực nhà nước, bao gồm quyền lực của quốc vương (tính cá 
biệt), quyền lực hành pháp (tính đặc thù) và quyền lực lập pháp (tính phổ biến). Ở Hegel, tuy 
không có sự cách biệt một cách tuyệt đối giữa các quyền lực nhà nước, nhưng trong triết học 
pháp quyền của Hegel vẫn thể hiện rõ tư tưởng về một Nhà nước pháp quyền hiện đại. Trong 
phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản trong quan niệm của 
Hegel về quyền lực nhà nước, từ đó chỉ ra những giá trị đối với thực tiễn xây dựng Nhà nước 
pháp quyền ở Việt Nam. 
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Abstract: 

 The issue of state power occupies an important position in Hegel’s philosophy of law. For 
Hegel, the State of constitutional monarchy is a significant achievements of comtemporary 
society and it an ideal state model. In a constitutional monarchy State, there is an assignment and 
agreement among the powers of the powers of the State, including the power of the monarch 
(individuality), the executive power (characteristics) and the legislative power (popularity). 
Although in Hegel’s law philosophy, there is no absolute separation among state powers, it still 
reflects the idea of a modern state ruled by law. Within the scope of this article, the author will 
focus on the basis content of Hegel’s conception of state power, which indicates the practical 
value for building a state of law in Vietnam. 
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