Življenjepis
Dr. Vesna Rijavec je bila vrsto let dejavna v pravosodju kot sodnica; je redna profesorica
za civilno pravo, prodekanica za raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje,
predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Pravne
fakultete, Univerze v Mariboru ter nosilka predmeta civilno procesno pravo. Vrsto let je
predavala arbitražno pravo, področje alternativnega reševanja sporov pa je obseženo pri
njenih predmetih na podiplomski stopnji pri predmetu Reševanje poslovnih sporov in
Izbrane teme civilnega procesnega prava. Je stalni sodni tolmač za nemški jezik. Kot
arbiter in profesor sodeluje na najodmevnejšem mednarodnem študentskem tekmovanju
Willem Vis Moot Court of Arbitration. Že vrsto let sodeluje z GZS na listi arbitrov Stalne
arbitraže pri GZS. Je tudi članica Predsedstva te arbitraže.
Na raziskovalnem področju je nosilka velikih mednarodnih projektov v Okvirnem
programu Evropske komisije za sodelovanje na področju pravosodja v civilnih zadevah:
»Evropski izvršilni naslov – poenostavitev mednarodne izvršbe in zagotovitev pravice do
pravnega varstva« in »Poenostavitev izterjave obveznosti v EU«; je vodja Programske
skupine za civilno in gospodarsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru in
temeljnega raziskovalnega projekta »Reforma nepravdnih postopkov«. Sodelovala je pri
več zakonodajnih projektih v RS (Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju,
Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o notariatu ...).
Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih razprav, člankov in monografij na področju
civilnega procesnega prava v povezavi z različnimi materialnopravnimi področji in
evropskim pravom kot so monografije samostojno ali v soavtorstvu: Civilno izvršilno
pravo, 2003, Dedovanje – Procesna ureditev, 1999, Stvarnopravni zakonik s komentarjem,
2004, Udetov komentar Zakona o pravdnem postopku, 2005-2008, Die Erleichterung der
Zwangvollstreckung in EU (mednarodna založba Nomos, 2012), Čezmejna izvršba v EU,
2010, Pravna ureditev nepremičnin, 2006. Najpomembnejši članki, objavljeni v tujih in
domačih visoko uvrščenih revijah predstavljajo institute civilnega procesnega prava v
nacionalnem in mednarodnem vidiku (npr. Der Europäische Vollstreckungstitel, Zeitschrift
für Zivilprozess International, Heymanns, 2007, Das Institut der Vorfrage im slowenischen
Zivilprozess, Springer, 2005, Die Rolle des Notars bei Streitvermeidung und Alternativer
Streitbeilegung, Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, 2006, The Recovery of Debts
Secured by Mortgage or Pledge in Slovenia, Antwerp; Oxford; Portland: Intersentia, 2009)
Dr. Vesna Rijavec je članica Znanstvenega združenja za mednarodno procesno pravo,
Mednarodnega združenja za družinsko pravo in Društva pravnikov Slovenije in je bila
članica ekspertne skupine za Peer evalvacijo Pravne fakultete Univerze na Dunaju in za
evalvacijo raziskovalne dejavnosti na področju civilnega prava na Pravni fakulteti v
Gradcu. Uvrščena je na listo tujih recenzentov za evalvacijo pedagoških in raziskovalnih
programov v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji. Bila je gostujoča predavateljica na tujih
univerzah v Gradcu, Hamburgu, Göttingenu, Dunaju, Tokiu, Kiotu, Zagrebu, Skopju… ter
aktivna udeleženka na številnih konferencah in posvetih v tujini npr. na Inštitutu Maxa
Plancka v Hamburgu in doma npr. na posvetih Medicina in pravo, Dnevih slovenskih
pravnikov, Šoli civilnega procesnega prava in Sodniških šolah.

