WETENSCHAPPELIJKE PRIJS
REGLEMENT
Sinds zijn oprichting ontwikkelt CEPANI, naast de promotie van arbitrage, wetenschappelijke
activiteiten. Vanuit deze optiek besloot CEPANI driejaarlijks een prijs toe te kennen ter
waarde van € 5.000, met als doelstelling wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.
De wetenschappelijke prijs werd voor de eerste maal worden uitgereikt in 2009.
Artikel 1
De prijs heeft als doelstelling een juridisch werk inzake nationale of internationale arbitrage te
belonen. Het werk mag de vorm hebben van een doctoraatsverhandeling, een masterproef, een
boekwerk of een substantiële studie.
Artikel 2
De werkstukken die worden ingediend voor de wetenschappelijke prijs moeten minimum uit
50 pagina’s bestaan, met uitsluiting van het voorwoord, de index, de inhoudstafel en de
bijlagen. Zij dienen te worden verzonden naar het hieronder vermelde adres tegen uiterlijk 1
september van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. Voor deze editie is dat 1 september
2018.
Artikel 3
De werkstukken dienen opgesteld te zijn in het Frans, Nederlands, Duits of Engels.
Artikel 4
Een gezamenlijk werk door verschillende auteurs is toegelaten, op voorwaarde dat elk van de
coauteurs hun akkoord hiermee betuigen.
Artikel 5
De werkstukken mogen slechts eenmaal worden ingediend.
Artikel 6
De wedstrijd staat open voor iedereen, behalve voor de Voorzitter, de Vice-Voorzitter, de
leden van de jury en van het Secretariaat van CEPANI, alsook hun ascendenten, descendenten
en partner.
De deelnemers mogen niet ouder zijn dan 40 jaar op 1 september van het jaar waarin de prijs
wordt uitgereikt. Voor deze editie is dat 1 september 2018.
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Artikel 7
De werkstukken moeten worden geadresseerd aan de Voorzitter van CEPANI in 5
exemplaren. Zij worden niet terugbezorgd aan hun auteur(s). Zij dienen vergezeld te zijn van
een CV om te worden voorgelegd aan een jury, samengesteld uit prominenten met een
theoretische en praktische kennis van arbitrage.
Artikel 8
De Voorzitter van CEPANI stelt voor elke editie van de prijs de jury samen. De jury moet zijn
samengesteld uit minstens drie personen, waarvan één uit het buitenland.
Artikel 9
De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt en dit voor de eerste maal in 2009.
Artikel 10
De prijs wordt overhandigd op het moment van de Algemene Vergadering van CEPANI.
De jury is vrij de prijs te verdelen of de prijs niet toe te kennen. De beslissingen van de jury
zijn soeverein. Zij dienen niet te worden gemotiveerd.
CEPANI behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren indien de
omstandigheden dit vereisen. CEPANI kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 11
CEPANI bepaalt voor iedere editie de waarde van de prijs. Het publiceert de modaliteiten van
de prijs ten laatste op 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de wedstrijd
gehouden wordt. Voor deze editie is dat 1 september 2017.
De waarde van de wetenschappelijke prijs bedraagt voor deze editie € 5.000.
Artikel 12
De deelneming aan de prijs veronderstelt de aanvaarding van dit reglement.

Gedaan te Brussel, op 30 juni 2017

