
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

Muu asiaMnrovvvvom överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass Utgiven i Helsingfors den 7 september 2022

58/2022
(Finlands författningssamlings nr 803/2022)

Statsrådets förordning
om överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehava-

re av diplomatpass eller tjänstepass 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den genom notväxling den 16 augusti 2022 ingångna överenskommelsen mellan Repu-

bliken Finland och Konungariket Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare
av diplomatpass eller tjänstepass träder i kraft den 14 september 2022 enligt vad som har
avtalats. 

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 14 september 2022.

Helsingfors den 1 september 2022

Utrikesminister Pekka Haavisto

Ambassadråd Virpi Kankare
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58/2022  
NOTVÄXLING 
1. Konungariket Thailands utrikesministerium till Republiken Finlands
utrikesministerium

Ärade utrikesminister, 

Jag har äran att hänvisa till de senaste förhandlingarna mellan Konungariket 
Thailand och Republiken Finland om ömsesidigt undantag från viseringskravet 
för innehavare av diplomatpass och tjänstepass samt för Republiken Finlands del 
till Republiken Finlands presidents beslut vid presidentföredragningen den 12 juli 
1996 och att på Konungariket Thailands vägnar föreslå följande arrangemang:  

KONUNGARIKET THAILAND OCH REPUBLIKEN FINLAND, 
nedan separat kallade ”parten” och gemensamt ”parterna” har kommit överens 
om följande: 

1. Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller
tjänstepass och som inte är ackrediterade på den andra partens territorium ska
vara undantagna från viseringskravet för inresa till, transitering genom, vistelse i
eller utresa från den andra partens territorium under en period på högst 90 (nittio)
kalenderdagar under 180 (etthundraåttio) kalenderdagar räknat från den dag då
de först anlände till den andra partens territorium, förutsatt att de inte börjar
förvärvsarbeta, oavsett om det är fråga om egenföretagande eller annan privat
verksamhet på den andra partens territorium.

2. Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller
tjänstepass och som arbetar vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller
en internationell organisation på den andra partens territorium, samt deras
familjemedlemmar som bor med dem i samma hushåll, ska undantas från
viseringskravet för inresa till, transitering genom, vistelse i eller utresa från den
andra partens territorium under en period på högst 90 (nittio) kalenderdagar under
180 (etthundraåttio) kalenderdagar räknat från den dag då de anländer till den
andra partens territorium. På begäran av den sändande statens utrikesministerium
eller ambassad ska denna period förlängas till dess att deras uppdrag upphör.

3. Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller
tjänstepass ska under sin vistelse på den andra partens territorium följa den
partens gällande regler och bestämmelser, utan att detta påverkar tillämpningen
av bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961
eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963.
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4.  Vardera partens diplomatpass och tjänstepass ska vara giltiga i minst 6 
(sex) månader från dagen för inresa på den andra partens territorium. 
 
5.  Parterna ska sinsemellan på diplomatisk väg utbyta modellexemplar av 
giltiga diplomatpass och tjänstepass senast 30 (trettio) kalenderdagar innan denna 
överenskommelse träder i kraft. 

Om nya diplomatpass eller tjänstepass tas i bruk eller om sådana pass 
ändras, ska parterna på diplomatisk väg förmedla modellexemplar av de nya eller 
ändrade diplomatpassen eller tjänstepassen till varandra senast 30 (trettio) 
kalenderdagar innan de tas i bruk eller ändras. 

 
6.  Vardera parten förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl och för den 
allmänna ordningens skull vägra en medborgare, vars vistelse värdstaten anser 
icke önskvärd, inresa till värdstatens territorium, att förkorta eller avsluta dennes 
vistelse där, liksom även att temporärt avbryta tillämpningen av denna 
överenskommelse helt eller delvis. 

Den andra parten ska på diplomatisk väg underrättas om avbrytande av 
tillämpningen av överenskommelsen och om upphävande av avbrottsbeslutet 
minst 72 (sjuttiotvå) timmar innan beslutet träder i kraft. 

Ett sådant avbrott i tillämpningen ska inte påverka den rättsliga ställningen 
för medborgare som är bosatta på den andra partens territorium och som har ett 
giltigt diplomatpass eller tjänstepass. 

 
7.  Denna överenskommelse kan ändras genom ömsesidigt samtycke mellan 
parterna skriftligen och på diplomatisk väg. 
 
8.  Alla tvister eller meningsskiljaktigheter mellan parterna angående tolkning 
eller tillämpning av denna överenskommelse ska avgöras försonligt i samråd eller 
förhandlingar mellan parterna. 
 
9.   Denna överenskommelse ska gälla tills vidare och dess giltighetstid 
upphöra 3 (tre) månader från den dag, då en part på diplomatisk väg mottar den 
andra partens skriftliga underrättelse om partens avsikt att säga upp 
överenskommelsen. 

 
På Konungariket Thailands vägnar har jag också äran att föreslå att denna not och 
Er svarsnot på Republiken Finlands vägnar, som på diplomatisk väg sänds för att 
bekräfta ovanstående arrangemang, ska utgöra en överenskommelse mellan våra 
länder som träder i kraft 30 (trettio) kalenderdagar efter dagen för Er jakande 
svarsnot. 
 
Ärade utrikesminister, mottag försäkran om min utmärkta högaktning.  
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2. Republiken Finlands utrikesministerium till Konungariket Thailands 
utrikesministerium 
  
 
Ärade utrikesminister,  
 
Jag har äran att hänvisa till Er not nr 0502/1070  av den 27 juli som lyder som 
följer:  
 
”Ärade utrikesminister,  
 
Jag har äran att hänvisa till de senaste förhandlingarna mellan Konungariket 
Thailand och Republiken Finland om ömsesidigt undantag från viseringskravet 
för innehavare av diplomatpass och tjänstepass samt för Republiken Finlands del 
till Republiken Finlands presidents beslut vid presidentföredragningen den 12 juli 
1996 och att på Konungariket Thailands vägnar föreslå följande arrangemang:  
 
KONUNGARIKET THAILAND OCH REPUBLIKEN FINLAND, 
nedan separat kallade ”parten” och gemensamt ”parterna” har kommit överens 
om följande: 
 
1.   Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller 
tjänstepass och som inte är ackrediterade på den andra partens territorium ska 
vara undantagna från viseringskravet för inresa till, transitering genom, vistelse i 
eller utresa från den andra partens territorium under en period på högst 90 (nittio) 
kalenderdagar under 180 (etthundraåttio) kalenderdagar räknat från den dag då 
de först anlände till den andra partens territorium, förutsatt att de inte börjar 
förvärvsarbeta, oavsett om det är fråga om egenföretagande eller annan privat 
verksamhet på den andra partens territorium. 
 
2.   Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller 
tjänstepass och som arbetar vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller 
en internationell organisation på den andra partens territorium, samt deras 
familjemedlemmar som bor med dem i samma hushåll, ska undantas från 
viseringskravet för inresa till, transitering genom, vistelse i eller utresa från den 
andra partens territorium under en period på högst 90 (nittio) kalenderdagar under 
180 (etthundraåttio) kalenderdagar räknat från den dag då de anländer till den 
andra partens territorium. På begäran av den sändande statens utrikesministerium 
eller ambassad ska denna period förlängas till dess att deras uppdrag upphör.  
 
3.  Medborgare i endera parten som har ett giltigt diplomatpass eller 
tjänstepass ska under sin vistelse på den andra partens territorium följa den 
partens gällande regler och bestämmelser, utan att detta påverkar tillämpningen 
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av bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 
eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963. 
 
4.  Vardera partens diplomatpass och tjänstepass ska vara giltiga i minst 6 
(sex) månader från dagen för inresa på den andra partens territorium. 
 
5.  Parterna ska sinsemellan på diplomatisk väg utbyta modellexemplar av 
giltiga diplomatpass och tjänstepass senast 30 (trettio) kalenderdagar innan denna 
överenskommelse träder i kraft. 

Om nya diplomatpass eller tjänstepass tas i bruk eller om sådana pass 
ändras, ska parterna på diplomatisk väg förmedla modellexemplar av de nya eller 
ändrade diplomatpassen eller tjänstepassen till varandra senast 30 (trettio) 
kalenderdagar innan de tas i bruk eller ändras. 

 
6.  Vardera parten förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl och för den 
allmänna ordningens skull vägra en medborgare, vars vistelse värdstaten anser 
icke önskvärd, inresa till värdstatens territorium, att förkorta eller avsluta dennes 
vistelse där, liksom även att temporärt avbryta tillämpningen av denna 
överenskommelse helt eller delvis. 

Den andra parten ska på diplomatisk väg underrättas om avbrytande av 
tillämpningen av överenskommelsen och om upphävande av avbrottsbeslutet 
minst 72 (sjuttiotvå) timmar innan beslutet träder i kraft. 

Ett sådant avbrott i tillämpningen ska inte påverka den rättsliga ställningen 
för medborgare som är bosatta på den andra partens territorium och som har ett 
giltigt diplomatpass eller tjänstepass. 

 
7.  Denna överenskommelse kan ändras genom ömsesidigt samtycke mellan 
parterna skriftligen och på diplomatisk väg. 
 
8.  Alla tvister eller meningsskiljaktigheter mellan parterna angående tolkning 
eller tillämpning av denna överenskommelse ska avgöras försonligt i samråd eller 
förhandlingar mellan parterna. 
 
9.   Denna överenskommelse ska gälla tills vidare och dess giltighetstid 
upphöra 3 (tre) månader från den dag, då en part på diplomatisk väg mottar den 
andra partens skriftliga underrättelse om partens avsikt att säga upp 
överenskommelsen. 

 
På Konungariket Thailands vägnar har jag också äran att föreslå att denna not och 
Er svarsnot på Republiken Finlands vägnar, som på diplomatisk väg sänds för att 
bekräfta ovanstående arrangemang, ska utgöra en överenskommelse mellan våra 
länder som träder i kraft 30 (trettio) kalenderdagar efter dagen för Er jakande 
svarsnot. 
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Ärade utrikesminister, mottag försäkran om min utmärkta högaktning.” 
 
Som svar har jag äran att konstatera att Republiken Finland godkänner 
ovanstående förslag och att denna not och Er not som svaret grundar sig på utgör 
en överenskommelse mellan våra länder om ömsesidigt undantag från 
viseringskravet för innehavare av diplomatpass och tjänstepass. 
Överenskommelsen träder i kraft 30 (trettio) dagar från datum för denna not.  
 
Ärade utrikesminister, mottag ånyo försäkran om min utmärkta högaktning.  
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EXCHANGE OF NOTES  
1. The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand to the    
    Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland  
 
Excellency,  
 
I have the honour to refer to the recent consultations between the Kingdom of 
Thailand and the Republic of Finland concerning mutual exemption from visa 
requirements for holders of diplomatic and service/official passports, and, in the 
case of the Republic of Finland, the decision of the President of the Republic of 
Finland in the Presidential session of 12 July 1996, to propose, on behalf of the 
Kingdom of Thailand, to conclude the following arrangements:  
 
THE KINGDOM OF THAILAND AND THE REPUBLIC OF FINLAND  
Hereafter referred to singularly as the “Party” and collectively as the “Parties” 
have agreed as follows  
 
1.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports and not accredited in the territory of the other Party shall be exempted 
from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party 
for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred 
eighty) calendar days from the date of the first entry to the territory of the other 
Party, provided that they shall not take up any employment, be it self-
employment, or any other private activities in the territory of the other Party.  
 
2.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices 
or international organizations on the territory of the other Party, as well as their 
family members who live with them in the same household, shall be exempted 
from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party 
for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred 
eighty) calendar days from the date of the entry to the territory of the other Party. 
Such period shall, upon request of the Ministry of Foreign Affairs or the Embassy 
of the sending State, be extended until the end of their assignment.  
 
3.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports, during their stay on the territory of the other Party are obliged to abide 
by the rules and regulations currently in force in that Party, without  
prejudice to provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 
and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.  
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4.  The validity of diplomatic and service/official passports of nationals of 
either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory 
of the other Party.  
 
5.  The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic and 
service/official passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) 
calendar days before the entry into force of this Agreement.  

In case of the introduction of new diplomatic or service/official passports 
or the modification of diplomatic or service/official passports, the Parties shall 
convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new or modified 
diplomatic or service/official passports not later than 30 (thirty) calendar days 
before their introduction or modification.  

 
6.  Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to 
refuse the entry, reduce or cease the stay of a national whose stay is considered 
undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this Agreement in 
whole or in part.  

The other Party shall be informed on the suspension of the implementation 
of this Agreement and the nullification of a suspension decision, through 
diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into 
force of such a decision.  

Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of 
valid diplomatic or service/official passports, staying on the territory of the other 
Party.  

 
7.  This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, by 
writing and through diplomatic channels.  
 
8.  Any disputes or differences arising out of the interpretation or 
implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by 
consultations or negotiations between the Parties.  
 
9.  This Agreement is concluded for an indefinite period and terminates its 
effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic 
channels by one Party a written notice of the other Party on intention to terminate 
this Agreement.  

 
On behalf of the Kingdom of Thailand, I have further the honour to propose that 
this Note and Your Excellency’s Note in reply from the Republic of Finland, to 
be transmitted through diplomatic channels, confirming the foregoing 
arrangements, shall constitute an Agreement between the two countries which 
shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of Your Excellency’s 
affirmative Note in reply.  
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Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.  
 
2. Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland to the Ministry of     
    Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand  
 
Excellency,  
 
I have the honour to refer to Your Excellency’s Note No. 0502/1070 of 27 July 
2022, which reads as follows:  
 
“Excellency,  
 
I have the honour to refer to the recent consultations between the Kingdom of 
Thailand and the Republic of Finland concerning mutual exemption from visa 
requirements for holders of diplomatic and service/official passports, and, in the 
case of the Republic of Finland, the decision of the President of the Republic of 
Finland in the Presidential session of 12 July 1996, to propose, on behalf of the 
Kingdom of Thailand, to conclude the following arrangements:  
 
THE KINGDOM OF THAILAND AND THE REPUBLIC OF FINLAND  
Hereafter referred to singularly as the “Party” and collectively as the “Parties” 
have agreed as follows  
 
1.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports and not accredited in the territory of the other Party shall be exempted 
from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party 
for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred 
eighty) calendar days from the date of the first entry to the territory of the other 
Party, provided that they shall not take up any employment, be it self-
employment, or any other private activities in the territory of the other Party.  
 
2.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices 
or international organizations on the territory of the other Party, as well as their 
family members who live with them in the same household, shall be exempted 
from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party 
for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred 
eighty) calendar days from the date of the entry to the territory of the other Party. 
Such period shall, upon request of the Ministry of Foreign Affairs or the Embassy 
of the sending State, be extended until the end of their assignment.  
 
3.  The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official 
passports, during their stay on the territory of the other Party are obliged to abide 
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by the rules and regulations currently in force in that Party, without prejudice to 
provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the 
Vienna Convention on Consular Relations of 1963.  
 
4. The validity of diplomatic and service/official passports of nationals of 
either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory 
of the other Party.  
 
5.  The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic and 
service/official passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) 
calendar days before the entry into force of this Agreement.  

In case of the introduction of new diplomatic or service/official passports 
or the modification of diplomatic or service/official passports, the Parties shall 
convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new or modified 
diplomatic or service/official passports not later than 30 (thirty) calendar days 
before their introduction or modification.  
 
6.  Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to 
refuse the entry, reduce or cease the stay of a national whose stay is considered 
undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this Agreement in 
whole or in part.  

The other Party shall be informed on the suspension of the implementation 
of this Agreement and the nullification of a suspension decision, through 
diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into 
force of such a decision.  

Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of 
valid diplomatic or service/official passports, staying on the territory of the other 
Party.  

 
7.  This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, by 
writing and through diplomatic channels.  
 
8.  Any disputes or differences arising out of the interpretation or 
implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by 
consultations or negotiations between the Parties.  
 
9.  This Agreement is concluded for an indefinite period and terminates its 
effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic 
channels by one Party a written notice of the other Party on intention to 
terminating this Agreement.  
 
On behalf of the Kingdom of Thailand, I have further the honour to propose that 
this Note and Your Excellency’s Note in reply from the Republic of Finland, to 
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be transmitted through diplomatic channels, confirming the foregoing 
arrangements, shall constitute an Agreement between the two countries which 
shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of Your Excellency’s 
affirmative Note in reply.  
 
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.”  
 
In reply, I have the honour to state that the foregoing proposal is acceptable to the 
Republic of Finland and that this Note and Your Excellency’s Note under reply 
shall constitute an Agreement between the two countries on mutual exemption 
from visa requirements for holders of diplomatic and service/official passports. 
The Agreement shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of 
this Note.  
 
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. 
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