მიხეილ კეკენაძე
დაბადების თარიღი: 1981 წლის 20 თებერვალი, ქ. თბილისი.
უცხო ენები: ინგლისური, რუსული.
სახელმწიფო სპეციალური წოდება: უმცროსი იურისტი.

განათლება
2007 – 2009 წწ. - ლუნდის უნივერსიტეტი (ქ. ლუნდი, შვედეთი), ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი.
2004 -2005 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო სამართლის
მაგისტრი.
1998 – 2003 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა, კვალიფიკაცია - იურისტი.
1998 წ. - ქ. თბილისის 187-ე საშუალო სკოლა.

შრომითი საქმიანობა
2014 წ. - დღემდე - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის
თავდაცვისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხთა დეპარტამენტის დირექტორი.
2011 – 2013 წწ. - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ადამიანის
უფლებათა, უმცირესობების და კანონის უზენაესობის დეპარტამენტის მთავარი
მრჩეველი.
2009 – 2010 წწ. - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის საგარეო და
ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი.
2009 – 2011 წწ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო სამართლის ლექტორი.

2006 – 2007 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
2005 – 2006 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ადამიანის უფლებათა
ევროპულ

სასამართლოში

სახელმწიფო

წარმომადგენლობის

დეპარტამენტის

მრჩეველი.
2006 – 2007 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლის ლექტორი.
2003 – 2005 წწ. - ექიმთა და პაციენტთა უფლებათა დაცვის კავშირი, იურისტი.

კვალიფიკაციისასამაღლებელიკურსები
2012 წ. - უსაფრთხოების და ეკონომიკის სტრატეგიული კურსი (ქ. ვარშავა,
პოლონეთი).
2012 წ. - ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი (გუდაური, საქართველო).
2011 წ. - ევროპული უნივერსიტეტის ინსტიტუტის ევროპული სამართლის აკადემია,
ადამიანის უფლებათა სამართლის საზაფხულო სკოლა (ქ. ფლორენცია, იტალია).
2010 წ. - ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების სწავლების ევროპული ცენტრი,
უმაღლესი კურსი უსაფრთხოების საკითხებში (ქ. გარმიშ-პარტენკირხენი, გერმანია).
2010 წ. - შვედეთის ეროვნული თავდაცვის კოლეჯი, წამყვანი კურსი კრიზისების
მართვაში და სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში (ქ. სტოქჰოლმი, შვედეთი).
2007 წ. - შვეიცარიის ლიდერობის პროგრამა (ქ. ჟენევა, შვეიცარია).
2006 წ. - რაულ ვალენბერგის სახელობის ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული
სამართლის ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებათა რეგიონული პროგრამა (ქ. ლუნდი,
შვედეთი; ქ. ტირანა, ალბანეთი).
2006 წ. - საერთაშორისო და განვითარების სწავლების უმაღლესი ინსტიტუტი,
ადამიანის

უფლებათა

საერთაშორისო

სამართლის კურსი (ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი).

და

საერთაშორისო

ჰუმანიტარული

ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდები
2003 წ. - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (საერთო სპეციალობით).
2003 წ. - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.
2004 წ. - მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და შვილი.

