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Justiție pentru Minori este prima organizație din România care oferă consultanță legală de 
specialitate și acces la o comunitate internațională de profesioniști în domeniul avocaturii și 
medierii transfrontaliere în dreptul familiei și drepturile copiilor, cooperare la nivel internațional, 
având o echipă pluridisciplinară formată din expert social, psihiatru pentru copii, consultanți de 
specialitate la nivel european.  
 
În cazurile de răpire parentală, oferim: consultanță legală, reprezentare juridică în Instanță din 
partea avocaților cu experiență în domeniu, expertiză socială și mediere specializată.  
 

Medierea Transfrontalieră în conflicte de dreptul familiei 
 

În domeniul drepturilor copiilor și familiei, Mediatorul trebuie să ia în considerare protejarea 
drepturilor și a intereselor copilului și ale celor 2 soți / părinți, și să fie un bun observator și cunoscător 
al diferențelor sociale, psihologice și culturale. În afară de acestea, Mediatorul Internațional trebuie 
să cunoască și legislația în domeniu și să respecte termenii obligatorii, conform Directivelor 
Europene, Regulamentului Bruxelles II Bis și Convențiilor de la Haga.  
 
Pe scurt, un Mediator Internațional în Dreptul Familiei trebuie să aibă pregătirea necesară pentru a 
controla un caz din toate punctele sale de vedere, și anume: din perspectiva legală, internațională, 
pluri- jurisdicțională, multiculturală și, în special, din perspectiva emoțională, toate acestea trebuie 
realizate cu integritate și profesionalism, uneori chiar și în contextul soluționării unei dispute online.  
 
Dezacordul trebuie soluționat cu respectarea elementelor de culturală, a termenilor legali și cu 
respectarea voinței copilului atunci când acesta are cel puțin 10 ani și maturitatea suficientă pentru 
a înțelege urmările unei alegeri.  
 
În cazul unei Răpiri Parentale, oferim următorul suport:  

• Consultanță legală și informare corectă asupra situației din partea experților noștri  
• Urmărirea situației și obținerea resurselor necesare pentru a putea solicită întoarcerea 

copilului la domiciliu  
• Colaborarea și reprezentarea celor implicati în raport cu autoritățile din țară și din străinătate 

inclusiv cu Autoritățile Centrale și instituțiile diplomatice, 
• Completarea cererilor pentru întoarcerea copilului răpit conform Convenției de la Haga  
• Ascultarea vocii copilului, interviul cu minorul realizat de către experții noștri în servicii sociale 

și psihologie infantilă, 
• Monitorizarea cazului în parcursul său administrativ și legal, inclusiv după încheierea cazului 

(follow-up). 
 
Încurajăm Medierea deoarece soluțiile la care ajung părinții în urmă discuțiilor cu Mediatorul sunt în 
cele din urmă mai constructive și mai eficiente decât cele decise de către Judecător în sala de 
judecată.  
Pentru mai multe informații scrieți-ne un mesaj la nr. 004.0734892100 sau un email la adresa 
justitiepentruminori@gmail.com 
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Justice for Minors is the first NGO in Romania that provides legal advice in crossborder family law 
and children’s rights and access to an international community of legal experts in the field. Our 
Team includes: lawyers, experts and mediators in family law. We deal with cooperation at 
international level and have on board the benefit of multidisciplinary expertise from our lawyers, 
legal advisors, social experts, child psychologist.  
 
In cases regarding parental abduction, we offer legal advice and representation in Court through 
our Lawyers with valuable experience, and specialised Mediation. 
 

The Mediation in crossborder family conflicts: 
 
The Family Mediator has to consider while aiming to reach an agreement, on one hand the 
protection of the best interest of the child, and of both parents involved, and on the other hand, the 
Mediator has to keep an eye open to all social, psychological and cultural difference of the parties 
involved, not at least he has to give voice and listen the child as long as he/she has at least 
10years old and the maturity to understand the following of his/her choice. Apart from these, the 
Mediator has be aware of the current legislation in this field and all the deadlines he needs to 
respect, as they are established by the European Directive Bruxelles II Bis and Hague 
Conventions. 
 
In a few words, an International Family Mediator must have the skills to control the case from 
several points of view: legally, internationally, cross-jurisdictionally, cross-culturally, emotionally, 
being focused on the child well-being, being able to do these with integrity and professionalism and 
why not, in an online dispute resolution context, too. 
 
In case of Parental Abductions, we offer the following support: 
 

• Provide you information that may assist you  
• Chase for you the resources you need for the return or the access to your child 
• Collaborate with the local and foreign authorities on the international parental child 

abduction case, including the Central Authorities and Diplomatic authorities, 
• Forward a completed Hague Abduction Convention (Convention) application 
• Giving the child a voice, hearing the minors through our experts help, social services expert 

and infantile psychologist 
• Monitor the case throughout the administrative and legal processes 
• Follow-up after return of the child 

 
Through Family Mediation, we believe that solutions ultimately found by parents together work 
better for a child than a decision pronounced in a Court by a Judge. 
 
If you’d like to discuss mediation with our team, please, write us a message on 004.0734892100 or 
drop us an email to justitiepentruminori@gmail.com. 
 


