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Modificat la 5 decembrie 1998, 30 ianuarie 2004, 13 martie 2010 

Preambul  

AMF a elaborat acest cod deontologic la 1 

decembrie 1990. 

Acesta a fost modificat și aprobat prima 

dată la 5 decembrie 1998 și a doua oară cu 

ocazia Adunării Generale 2003 la data de 

30 ianuarie 2004.  

Acest cod deontologic al AMF a fost 

adoptat la 13 martie 2010 în cadrul 

Adunării Generale 2009. 

Acest cod stipulează regulile și prevederile 

care se impun mediatorului familial al 

AMF. Acest cod este propus ca referință 

tuturor mediatorilor familiali care 

profesează pe cont propriu sau în cadrul 

unui organism public, privat sau semi 

public. 

AMF adoptă misiunea de a supraveghea 

respectarea aplicării sale în conformitate cu 

modalitățile definite de asociație. 

Acest cod precizează și încadrează relațiile 

dintre mediatorii familiali, mediatorii 

familiali și persoanele angrenate în 

medierea familială, mediatorii familiali și 

instituțiile și autoritățile publice.    

Semnatarii acestui cod admit legitimitatea 

Drepturilor omului și cetățeanului. Aceștia 

acționează respectând cadrul legal. 

Definiție 

AMF admite definiția medierii familiale a 

Consiliului Național Consultativ al Medierii 

Familiale, text din iunie 2002: 

„Medierea familială este un proces de 

construcție sau reconstrucție a relațiilor 

familiale, axat pe autonomia și 

responsabilitatea persoanelor vizate de situații 

de despărțire sau de separare în cadrul cărora 

o terță parte imparțială,independentă, 

calificată și fără putere de decizie, mediatorul 

familial, favorizează, prin intermediul 

organizării de întrevederi 

confidențiale,comunicarea, gestionarea 

conflictului acestora în domeniul familial 

înțeles în diversitatea și evoluția sa”. 

AMF precizează:  

„Familia este înțeleasă în diversitatea și 

evoluția sa. 

Medierea familială este un proces terț de 

construcție sau reconstrucție de legături, axat 

pe restabilirea dialogului calm, autonomiei, 

libertății și   
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responsabilității persoanelor vizate de 

situații de despărțire sau separare.  

Mediatorul familial, terță parte, imparțial, 

independent, calificat și fără putere de 

decizie, deschide un spațiu confidențial, 

organizând întâlniri între persoanele care le 

solicită.” (*) 

(*) Definiție a „întâlnirii de mediere familială” indicată în 

broșura AMF „Practică etică a medierii familiale” – 

validată de C.A. la 23/10/2003 

Titlul I – Postura mediatorului familial 

Titlul II – Aplicarea cadrului 

Titlul III – Angajamentul  

Titlul I – POSTURA MEDIATORULUI 

FAMILIAL 

Articolul 1–Calificare 

Exercitarea profesiei obligă mediatorul 

familial să fie absolvent al unei instituții 

educaționale de stat, să participe la o analiză 

a practicii și/sau supravegherii medierii, 

precum și să continue să se formeze. 

Articolul 2 – Principii deontologice 

2-1 Neutralitate 

Prin neutralitate se înțelege necesitatea ca 

mediatorul familial să aibă un proiect pentru 

sau în locul persoanelor care solicită 

medierea familială și de a lăsa persoanele 

care participă la medierea familială să 

genereze un proiect de soluționare în mod 

Lucru individual, analiză a practicilor, 

supraveghere… 

2-2 Imparțialitate 

Se înțelege prin imparțialitatecapacitatea 

mediatorului familial de a percepe mai multe 

puncte de vedere fără a lua poziție și de a 

susține fiecare dintre părți în vederea stabilirii 

unui echilibru.  

Modalități practice:  

-Mediatorul nu intervine într-o mediere 

familială care implică persoane de care este 

legat personal și/sau profesional 

- Trebuie să exercite cu aceleași persoane 

numai funcția de mediator familial.  

- Mediatorul familial nu trebuie să 

influențeze și/sau să consilieze persoanele 

implicate în mediere. 

2-3 Independență    

Se înțelege prin independență capacitatea 

de a se separa de presiunile exterioare sau 

interioare care pot fi exersate asupra 

mediatorului familial și dispozitivului 

medierii.  

Independența are legătură cu autonomia și 

libertatea practicianului și a persoanelor 

implicate în mediere. 

Modalități practice:  

Mediatorul familial trebuie: 



liber și responsabil. 

Neutralitatea presupune că mediatorul 

familial își pune întrebări cu privire la sine, 

la afectele sale, reprezentările, valorile, 

ideile sale… 

Modalități practice: 
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-să își păstreze autonomia și să refuze, dacă 

este cazul, derularea unei medieri familiale; 

- să garanteze independența sa asigurându-se 

că angajatorul, colaboratorii, gestionarul, 

secretariatul, finanțatorii și consultanții săi 

recunosc principiile deontologice ale acestui 

cod și respectă mai exact confidențialitatea 

medierii familiale;      
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-să suspende sau să întrerupă medierea 

familială în cazul în care condițiile nu sunt 

sau nu mai sunt îndeplinite. 

Titlul II – APLICAREA CADRULUI 

Articolul 3 – Un cadru de ascultare și de 

dialog 

Mediatorul familial contribuie la crearea unui 

cadru, unui spațiu, unui dispozitiv relațional, 

de ascultare și de dialog departe de orice 

formă de presiune și constrângere fizică și/sau 

morală internă și externă. Acesta favorizează 

dezbaterile între elementele care asigură o 

legătură și cele care separă. 

Acesta permite susținerea persoanelor în 

căutarea unei creări și schimbări a situației 

acestora, cu respectarea drepturilor și 

obligațiilor acestora.  

Articolul 4–Informarea 

Persoanele sunt informate în prealabil în mod 

clar și complet. Informarea cu privire la 

mediere poate fi reamintită pe parcursul 

medierii familiale. 

Articolul 5–Consimțământul 

Medierea familială necesită consimțământul 

personal și direct al părților interesate. 

Mediatorul familial se asigură că 

consimțământul fiecărei părți este liber și clar. 

Articolul 6 -Confidențialitatea 

Mediatorul familial se angajează să păstreze 

confidențialitatea. 

Aceasta are obligația de a încălca principiul 

confidențialității pentru a respecta dispozițiile 

legale ale legislației și informează părțile și 

instanțele competente în acest sens.    

Titlul III – ANGAJAMENTUL  

Articolul 7 – Relații profesionale 

Mediatorul familial garantează dispozitivul 

medierii familiale; nu este obligat să ajungă la 

un rezultat al medierii. 

Orice mediator familial, membru al AMF, 

trebuie să respecte acest cod. În caz contrar, va 

fi interpelat și exclus de AMF din asociație. 

Acest cod constituie fundamentul unei 



Mediatorul familial: 

- Informează că medierea familială este un 

demers voluntar. 

- Indică principiile și modalitățile întâlnirilor 

și se asigură că informațiile sunt înțelese. 

- Încurajează părțile la mediere să consulte 

orice profesionist sau serviciu la alegere 

pentru a-și cunoaște drepturile.  

- Subliniază că medierea familială poate fi  

întreruptă la inițiativa părților la mediere sau 

a mediatorului familial. 

- Informează părțile la mediere că sunt în 

măsură să elaboreze singure soluțiile și 

acordurile de mediere pe care le pot eventual 

prezenta unui magistrat pentru omologare.  
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solidarități mutuale între mediatorii familiali cu 

respectarea deontologiei medierii familiale. 

Mediatorii familiali sunt în contact cu o rețea de 

schimb între profesioniști ai medierii care va 

favoriza dezvoltarea sa și etica sa în Franța și în 

străinătate. 

Orice persoană poate adresa AMF orice 

întrebare privind interpretarea acestui cod 

deontologic al mediatorului familial sau pentru 

a obține opinia sa.  

 

 

 

 

3 

 

 


