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Мирослав Мика Алексић, власник школе глуме, кога је шест ученица оптужило за
силовање или недозвољене полне радње, данас је пред Вишим тужилаштвом у Београду
негирао кривицу.

  

  

Он се терети да је у периоду од 2008. до 2020. године извршио осам кривичних дела
силовања из чл. 178 КЗ и седам кривичних дела недозвољене полне радње из цл 183 КЗ
на штету шест оштећених, од којих је једна малолетна, док су према осталим оштећенима
радње извршења предузете и док су биле малолетне и након пунолетства, наводи Више
јавно тужилаштво у саопштењу.

  

Алексић је приликом саслушања негирао извршење кривичних дела која му се стављају
на терет, а на предлог тужилаштва затражено је продужење притвора. Због
потенцијалног утицаја на сведоке и узнемиравање јавности осумњиченом је продужен
притвор до 30 дана.
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Више јавно тужилаштво у Београду ће, како се наводи, спровести даљу истрагу.

  

"С обзиром на тежину кривичних дела која се осумњиченом стављају на терет, као и
чињеницу да су кривична дела извршена од стране лица које је уживало поверење
целокупне српске јавности, да је у конкретном случају дошло до узнемирења јавности, а
нарочито имајући у виду да су кривична дела извршена и према малолетним лицима, те
да је законска обавеза свих учесника у поступку да не износе чињенице које сазнају у
току поступка, а поготово имајући у виду интересе оштећених које тек треба да буду
испитане у истрази, поред информација које смо већ изнели, у овом тренутку нећемо
излазити у јавност са детаљима самог поступка. Напомињем да ће о свим радњама које
буду предузете у току истраге јавност бити благовремено обавештена", закључује се у
саопштењу.

  

Подсетимо, Министарство унутрашњих послова саопштило је јуче да су припадници
МУП-а ухапсили Алексића због постојања основа сумње да је у временском периоду од
2012-2020. године у просторијама школе глуме у Београду, чији је власник, сексуално
напаствовао пет својих ученица, од којих су две за време извршења кривичног дела биле
малолетне.

  

Саопштење МУП-а уследило је дан након што је Блиц објавио причу да је глумица
Милена Радуловић је рекла да ју је редитељ више пута силовао.

  

Подршку глумици и другим девојкама које су случај пријавиле полицији упутила је и
потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну
равноправност Зорана Михајловић, али и многе јавне личности. Подршку су пружили и
министри Владе Србије, као и Факултет драмских уметности.

  

(Инсајдер)
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